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

 

Əziz tələbələr və konfrans 

iştirakçıları! 

Bakı Ali Neft Məktəbinin dövlət ali 

təhsil müəssisəsi olaraq başlıca 

məqsədi tədris, elmi-tədqiqat və 

müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqə 

əsasında müasir tədris proqramları 

tətbiq etməklə yüksəkixtisaslı 

gələcək mühəndis kadrların 

yetişdirilməsidir. Bu məqsədlə bizlər 

tələbələri elmi-tədqiqata 

həvəsləndirmək üçün onların hər bir 

təşəbbüsünü dəstəkləyir və bu 

sahədə tələbələrin yaradıcılıq, bilik 

və bacarıqlarını nümayiş etdirə 

bilmələri üçün müvafiq platforma 

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

 
Dear students, the participants 

of the Conference! 

As a public higher education 

institution, Baku Higher Oil School’s 

primary goal is to train highly 

qualified prospective engineers 

applying up-to-date curricula and 

advanced technologies, while 

ensuring close integration among 

teaching, research and businesses. 

To this end, we support every 

initiative aiming at motivating 

students for scientific research, and 

organize various events to create a 

platform for them to be able to 

demonstrate their creativity, skills 



 

rolunu oynaya biləcək müxtəlif 

tədbirlər təşkil edirik. Bu istiqamətdə 

sizlərdən yalnızca tələbə olaraq bu 

imkanlardan tam olaraq istifadə 

etmək, eləcə də dostlarınızla 

biliklərinizi paylaşmaq tələb olunur. 

Bu kimi tədbirlər tələbələr arasında 

elmi biliklərin mübadiləsi, o 

cümlədən tədqiqat nəticələrini 

ictimaiyyətlə paylaşmaq baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.           

Bu konfranslarda iştirak, nəticə 

etibarilə, tələbələrə sadəcə tədris 

olunan fənləri daha dərindən 

öyrənmək imkanı vermir, həm də 

dünya görüşlərini genişləndirmək   

və elmi-texniki sahələrdə biliklərini 

zənginləşdirmək üçün şərait yaradır. 

Bu konfransın Azərbaycanın 

Ümumilli lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 96-cı ildönümünə 

həsr olunması müasir Azərbaycanın 

və ölkəmizin neft strategiyasının 

banisi olaraq onun şəxsiyyətinə 

hörmətin təzahürüdür. 

Konfransın başlanması münasibəti 

ilə hər birinizi təbrik edir və sizlərə 

uğurlar diləyirəm! 

 

Hörmətlə, 

 
Elmar Qasımov 

Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru 

and knowledge. Your obligation as a 

student is only to make full use of 

these opportunities and share your 

knowledge with your peers. 

Such events are of utmost 

importance in terms of ensuring 

exchange of scientific information 

among the students, as well as 

present the results of their research 

to the public. Eventually, 

participation in such conferences not 

only facilitates deeper understanding 

of the programme courses, but also 

helps students to expand their 

horizons and enrich their scientific 

and technical knowledge. 

Dedication of the conference to the 

96th anniversary of the National 

Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev 

is the manifestation of reverence to 

his personality being the founder of 

modern Azerbaijan and initiator of oil 

strategy of our country. 

I would like to congratulate all of you 

on this occasion and wish you every 

success! 

 

 

Sincerely, 
 
Elmar Gasimov  

Rector of Baku Higher Oil School 
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COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT OF 
POLYPROPYLENE AND POLYLACTIC ACID PRODUCTION 

Sadi A. Azizkhanli1, Solmaz B. Aliyeva2 

1Sakarya University 
Sakarya, Turkey 

2 Baku State University  
Baku Azerbaijan   

sadi.azizkhanli1@ogr.sakarya.edu.tr 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Aliye Suna Erses Yay 

Abstract 
This study presents a life cycle assessment (LCA) of polypropylene (PP) and polylactic 

acid (PLA) production. The LCA data for PP and PLA production was obtained from the 
computer software. Based on LCA data in computer software, it was found that PLA 
production has the greatest environmental impact than that of PP production.  

Keywords: life cycle assessment, polypropylene, polylactic acid 
 

Life cycle assessment (LCA) is used to evaluate the environmental 
impact of a product or process at all stages of its life cycle.  

Commonly used food and beverage packaging polymer materials are 
based on non-renewable resources. However, the use of packaging 
materials based on renewable resources is currently in the spotlight. The aim 
of this study is to compare the LCA of both petroleum- and bio-based plastics 
production, such as polypropylene (PP) and polylactic acid (PLA), 
respectively, which are used for a beverage and food packaging. 

The synthesis of PP is carried out through polymerization of propylene 
in the presence of a catalyst at carefully controlled heat and pressure. 
Propylene is a gaseous by-product of the refining of oil; therefore, the starting 
materials for the synthesis of PP are non-renewable resources [Harding et 
al., 2007, 7].  

The PLA production is carried out by the fermentation of 100% 
renewable resources, such as starch-containing agricultural materials. For 
PLA production, the chemical conversion of starch to dextrose is the first to 
be performed. Then, by fermentation of dextrose, lactic acid (LA) is obtained. 
LA is a monomer for the synthesis of PLA through polycondensation. 
However, the most common method for producing PLA is ring-opening 
polymerization of the lactide monomer, which is formed from LA [Armentano 
et al., 2013, 7]. 

In this study, the LCA of PP and PLA was obtained from data in the 
SimaPro 9.0 Demo version software using the Eco-indicator 99 (H) method. 
100 kg of PP and PLA was a functional unit.  

There are three damage categories in the Eco-indicator 99 (H) method: 
(1) human health, (2) ecosystem quality, and (3) resources [Prè Consultants, 

mailto:sadi.azizkhanli1@ogr.sakarya.edu.tr
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2001, 12]. Figure 1 shows the three global environmental impact categories 
of PP and PLA production. 

 

Figure. 1. Total environmental impacts of PLA and PP production according to human 
health, ecosystem quality, and resources (point, Pt). 

As can be seen from Figure 1, the PLA production has more 
environmental impact than PP production. The total eco-indicator value for 
PP is 30.1 Pt, and for PLA is 41.3 Pt per 1 kg of product. The "human health” 
category for PLA production shows that PLA production has the greatest 
environmental impact than that of PP production. The impact of PLA 
production on human health is due to the need for pesticides and chemical 
fertilizers for biomass production. Also, PLA production shows a higher 
impact on ecosystem quality than PP production. The reason for this is the 
requirement of land and water to produce biomass, and changing the acidity 
of soil because of the deposition of NH3, NOx, and SOX which are emitted to 
air during LA production [Morão et al., 2019, 2532].  

PP effects on human health are due to the emission of carcinogenic 
substances, such as ethylbenzene and benzene to water bodies, and 
emission of non-methane volatile organic compounds and particulates to air 
during PP production. Also, release NOx to air causes an impact on 
ecosystem quality during PP production [Harding et al., 2007, 7]. 

However, the "resources" category for PP production has a big 
environmental impact with a value of 24.7 Pt than the value of PLA (9.4 Pt). 

This is because of starting materials for PP production is obtained from 
fossil fuel. 
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SURFACE AND GROUND WATER QUALITY ASSESSMENT 

NEAR UNSANITARY DUMPSITE VIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
CLUSTERING METHOD 

Aida Hosseini Baghanam 

Dep. Of water resources and environmental Eng.,  
Faculty of Civil Eng, University of Tabriz 

Tabriz, Iran 
hosseinibaghanam@tabrizu.ac.ir 

Supervisor: Vahid Nourani 

Abstract 
In this study, spatial variation of water pollution near a municipal solid waste dumpsite 

was investigated. Water quality analysis were categorized via Artificial intelligence method 
named Self Organizing Map (SOM) to spatially cluster the polluted regions. The SOM 
categorized surface and ground waters into various clusters, including unpolluted, semi 
polluted, and polluted regions according to inverse distance method. The most severe 
leachate impact was observed during the wet season near the surface and ground water 
samples close to the dumpsite.  

Keywords: Water quality, landfill leachate, artificial intelligence, Self-organizing map 

 
1. Introduction 
Municipal waste and landfilling is one of the main cause of water pollution 

around the world. Landfills and dumpsites are potential water pollution sources 
due to leachate generation, which migrates into the water bodies [Foufou et 
al., 2017]. Water pollution due to the leachate migration is considered as a 
serious environmental threat, and is dependent on leachate age, solid waste 
degradation rate, climatic conditions, etc. [Talalaj et al., 2016]. In order to 
discern pollution source, and major responsible factors in water pollution, 
cluster analyses has been used over physicochemical data of water analysis 
[Kim et al., 2016; Guo et al., 2018]. Which allow the deriving of hidden 
information from data, so proper decisions on managing contaminated water 
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resources would be possible. One of clustering methods is unsupervised 
neural network called Self Organizing Map (SOM) [Kohonen, 1995] were used 
in this study to determine the possible influences of an unsanitary landfill over 
the water quality of the region. 

2. Study area 
The dumpsite of the Tabriz city in is located in north-west of Tabriz at 

the valley of the mountainous region.The quantity of the generated waste is 
roughly 1200 ton per day. The surface and ground water sampling points are 
indicated by S and G, respectively. Through the sampling processes, S1 and 
G1 were sampled as the observatory samples.  

3. Results and Discussion 
According to water quality analysis, there is a large number of separate 

parameters on water quality determination, which may not easily provide a 
general view on the level of water pollution by leachate. Therefore, artificial 
intelligence based data mining methods SOM was applied over all the 
measured parameters to cluster the samples with similar water quality together.  

According to SOM visualization, the 
nonlinear relation inherent to the data 
was considered and five distinct clusters 
were determined. The first cluster 
identifies surface water at inflow (i.e., 
S1, S2). The second cluster presents the 
most polluted well (i.e., G4). The third 
cluster with three member shows the 
most polluted surface water samples 
(i.e., S2, S3). In addition to S3 as the 
polluted surface water at the outflow of 
dumpsite, S2 sample due to high range 
of pollution in water quality was also 
grouped in the third cluster. The fourth 
cluster displays the inflow groundwater 
samples (i.e., G1, G2, and G3). The last 
cluster includes the groundwater 
samples at the outflow of dumpsite, 
which are fairly far from the dumpsite. In 
this way, SOM spatially clustered the 
samples according to their polluting 
potential, see Fig. 1. 

Conclusion 

According to SOM results, samples S3 and G4 were indicated as the most 
polluted surface and ground water.  

Figure 1. The schematic view of 
study area and sampling points 
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FOOD INDUSTRY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

Kamal Dadashov 

Geneva Business School 
Geneva, Switzerland  

kdadashov08@gmail.com 

According to the United Nations organization, Earth population will 
exceed 8.5 billion by 2030. This high growth is mainly driven by developing 
countries that already possesses an important population. For instance, 
Nigeria in Africa or India and Pakistan in Asia will be the countries with higher 
rate of birth. But increasing birth rate only does not fully explain population 
growth. Average ageing of the population has increased widely in the world 
and UN organization explains that poorest countries bring a major 
contribution to this growth. Indeed, according to them, the average life 
expectancy in 2000-2005 was 56 years in those countries and it has reached 
62 years in 2010-2015.  

We strongly believe that one main challenge in the coming ten years for 
governments, worldwide organizations and food industry will be to manage 
to feed all this population in a sustainable way that limits environmental 
impact on our planet. To highlight the problematics, the issues, and elaborate 
solution proposals, we will only focus on meat production in this report. Why 
did we choose meat production as a striking example to clarify our purpose? 
According to the UN, an important greenhouse gas footprint constitutes a 
major challenge for meat production. Indeed, it produces the same amount 
of gas than cars, trucks, bus, ships and airplanes combined all together. 

 

mailto:kdadashov08@gmail.com
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COOKING A CHICKEN CURRY BY TRAVELLING ALL OVER THE 
WORLD: AN ETHNOGRAPHIC OBSERVATION OF 

CONSUMPTION AND ECOLOGICAL ASPECT 

Aminul Islam 

Estonian Entrepreneurship University of Applied sciences 
Tallinn, Estonia 

aminul.islam@eek.ee  

Abstract 

The purpose of this study was to develop a consumption diary by being a consumer in 
relation with our lifestyle and identity. This study was done by using ethnographic observation 
method living in Lund, Sweden with the help of the concept commodity chain. Hence the main 
objective of this study reflects our everyday consumption activities and how a specific 
commodity could be addressed with the concept of commodity chain in a way where a big 
chain is involved and each chain involves extraction of natural resources which affects our 
current discourse of environmental and ecological aspect.  

 
 

 

EXPANDED POLYSTYRENE RECYCLING IN AZERBAIJAN 

Baghchagul Imanova Aliyeva, Guldana Hidayatli 

Baku Higher Oil School 
Baku, Azerbaijan 

guldana.hidayatli@bhos.edu.az 

Abstract  
Nowadays, Expanded Polystyrene (EPS), also called Styrofoam has a wide range of 

applications from packaging to building and construction due to its unique combination of 
properties as lightness, durability, insulation ability and processability. EPS is manufactured 
in several steps from polystyrene, which in its turn is polymerized from styrene monomer. 
Overall process is quite complicated and expensive. In addition to that, expanded polystyrene 
has long biodegrading time and contributes to the landfill, which is considered as one of the 
main environmental pollution issues. This paper discusses the process of collecting waste 
polystyrene and recycling it with minimum environmental impact. 

Key words: polystyrene, recycling, environment, sustainability  
 

Introduction   
Expanded polystyrene is a light and rigid foamed material produced from 

solid polystyrene beads. Due to its properties EPS has wide variety of 
applications in construction, packaging in other areas. Those unique 
properties of EPS make it difficult to find an alternative material.   

In 2018, Azerbaijan imported EPS for $3.39 million mainly from Iran, 
Turkey and China. In addition, major part of imported goods is insulated by 
EPS. This means that there is huge amount of EPS waste resulting in landfill. 

mailto:aminul.islam@eek.ee
mailto:guldana.hidayatli@bhos.edu.az
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If we compare EPS with other plastic materials, its production has lower 
environmental footprint. However, EPS is still plastic material with long 
biodegrading period. Hence, recycling EPS is the best option to decrease its 
negative impact to environment.  

Process Description 
Recycling plant will be situated in Balakhani near “Tamiz Shahar” 

garbage recycling plant.  
Recyling process will consists of following stages: 

1. Segregation: EPS wastes are separated from other materials in the 
waste stream.  

2. Collection: as EPS is 98% air, its transportation cost is a major element 
of the recycling process. In this project it is planned to install several 
collecting points in the largest retail stores in Baku. To decrease 
transportation cost, EPS waste from collecting points will be foamed by 
using limonene. Wastes are fed to the car, which contains d-limonene 
solution. Limonene dissolves Styrofoam and reduces its volume to 1/20-
1/80 of its original volume.  

3. Reprocessing: collected EPS is granulated in special device, then is fed 
to compressing machine. 

4. Converting EPS into necessary products: granules are melted and fed 
to molds with different shapes, according to the client's requirement.   
Economics 
In order to determine whether building recycle plant in Azerbaijan is 

feasible or not economic analysis conducted.  It includes fixed and working 
capital investment, cost of product, sales income, NPV, IRR and etc. As it 
was mentioned before, EPS is 100 % recyclable material which means that 
raw material completely turns into product without any byproducts.  

The capacity of facility should be determined for finding total capital 
expenditure: 

𝑇ℎ𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑤 𝐸𝑃𝑆 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑃𝑆
=  

=
$3.39 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

$1430 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛
= 2370 𝑡𝑜𝑛      [1] 

The amount of EPS used in imported goods for packaging purposes 
expected to be 1500 ton. 

Total amount of EPS imported was 3870 ton. According to research, only 
40% of EPS can be recycled. [2] Thus, the amount of recyclable EPS is 1548 
ton. The capacity of plant should be around 2000 ton/ year. (it is assumed 
that from 1st to 5th year the recycled portion of EPS will increase from 15% to 
45%.) 

Fixed capital investment - $1372800 
Working capital investment - $68640 (5% of FCI) 
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Total Capital investment- $1441440  
While calculating manufacturing cost- raw materials, utility expenses, 

maintenance, operating labor, laboratory, insurance costs are taken into 
account.  

Total manufacturing cost- $432900 
Selling price of EPS calculated as $ 1230, $200 less than imported EPS 

for attracting customers.  
Useful life of plant is taken as 20 years.  
According to calculated data, cumulative cash return chart is illustrated 

below: 

 
 
The payback period of plant is 7 years.  
NPV - $5429572 
IRR- 17 %  
Despite payback period is long, process itself meets Sustainable 

development goals.  
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SYNTHESIS AND STUDY HYDROCHLORIC SALT OF 
OCTYLAMINE PROPOXY DERIVATIVE 

1,2Zargarova Sevda Huseyn, 1Zarbaliyeva Ilhama Aghalar,                             
1Huseynova Saida Mehmed 

1Institute of Petrochemical Processes 
2Baku Higher Oil School 

Baku, Azerbaijan 
sevdazargarova@gmail.com 

Supervisor: Asadov Ziyafaddin Hamid 

Abstract 
Salt of the oligomeric propoxy derivative of octylamine hydrochloric acid was synthesized. 

Structure and composition of the salt was confirmed by using IR spectroscopy. Surface tension 
properties of the salt was examined. Moreover, petrocollecting properties of these salt was 
determined and maximum values of petrocollecting coefficients were calculated. 

Key words: octylamine, propoxy derivatives, hydrochloric acid, surfactant, petrocollecting 
 

According to the literature, higher aliphatic amines may be used for 
synthesis of surface-active compounds [1-6]. Beside surface activity, such 
components are able to decrease surface area of thin pertoleum layers several 
times on the surface of water [1-2, 6]. In a given study, surfactants are obtained 
from octylamine, propylene oxide and hydrochloric acid. Main physical-
chemical properties of the new surfactants including colloidal-chemical ones 
were determined in order to apply them as petrocollecting agents. 

Oligomer based on octylamine and propylene oxide was synthesized at 
140-150oC for 13-14 hours in an autoclave. The reaction is illustrated as 
following: 

 
Values of n are equal to 2.74 for octylamine propoxy derivative. 
In the second step, propoxy derivative of the octylamine reacted with 

hydrochoric acid at 25oC for 5-6 hours in order to obtain salt. 
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Structure and composition of the final product was analyzed by using IR 
spectroscopy.  

Surface tension () values were measured by Du Nouy ring method 
using a KSV Sigma 702 tensiometer (Finland). Surface tension data of 
hydrochloride salt of alkyamine propoxy derivatives were determined at 

temperatures 20oC.  versus concentration (c) plots of the components are 
given in Figure 1.  

 
Figure 1. Surface tension at the water-air border versus concentration plot of the salt 

In order to identify petrocollecting property of the surface-active salt, 
unthinned reagent, 5% wt. aqueous and ethanolic solutions of the salt were 
separately added to the water with thin petroleum layer. Thin layer (~0.17 
mm) of Pirallahi petroleum was formed on the surface of 40 ml distilled, tap 
and sea (the Caspian) water in Petri dishes. For each salt, maximum duration 
of the petrocollecting action and petrocollecting coefficient-K at room 
temperature were determined and given in Table 1. The value of “K” is 
derived as the ratio of the area of the surface of initial petroleum film and the 
area of the surface of the petroleum spot formed under the action of the salts. 

Table 1. Maximum duration of petrocollecting action and petrocollecting coefficients of the 
synthesized hydrochloride salt of octylamines propoxy derivative 

State of surfactant 
Maximum Duration, 

hours 

K 

Distilled 

water 
Tap water Sea water 

Unthinned reagent 115 29.44 29.44 29.44 

5% wt. aqueous solution 115 36.80 33.97 33.97 

5% wt. ethanolic solution 115 33.28 33.97 33.97 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.001 0.002 0.003

γ,
 m

N
/m

c, mol/l



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

16 

As becomes evident from the obtained data the salt have petrocollecting 
property. For the used waters, petroleum collecting coefficients are between 
29 and 36.  
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Abstract   
In the contemporary world, the remarkable evolution of the oil industry brings not only 

progress but also critical problems with itself. Oil spill on the water is considered as one of the 
most prevailing concern. Specifically, it results in smothering marine creatures including 
mammals, birds, and contamination of the coastal resources. Furthermore, the detrimental 
impacts are also detected on the beaches which can be durable for many decades.  

Key words: Surfactant, micellization, petro-collecting coefficient, octane acid, dodecyl 
amine 

 

As regards to the viable solution, oil-collecting surfactants are widely 
utilized in order to tackle the problem. The surfactants are the compounds 
that lead to the decrease of the surface tension between the liquid and other 
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phases including liquid, gas and solid. In addition to their contribution to the 
oil industry, surfactants also play a critical role in medicine, biological 
systems, agriculture, cosmetics, and other industrial areas[1]. The word itself 
originates from the term "surface-active-agent". Although the scientific 
reason for the petro-collecting capability of the surfactants has not been 
ascertained, experimental observations have indicated that the existence of 
some functional groups is necessary. In further details, the hydroxyl, amino, 
and ester are frequently observed groups amongst others. One of the 
common properties of the surfactants is their amphiphilicity which stands for 
containing hydrophilic (strongly attracted to the water) and hydrophobic 
(repelled from the water) heads simultaneously. However, not all amphiphilic 
molecules have a capability to collect petroleum slicks from the water 
surface. There are a variety of factors affecting the surface activity and the 
micellization of the surfactants such as solvent nature, temperature, ionic 
strength, pH, pressure, and presence of the solvents[2].  

The analysis of the influence of temperature was the primary objective 
of our research. Experimentally, it was witnessed that the addition of the drop 
of the surfactant onto the water surface immediately resulted in contraction 
of the spread oil layer. As a surfactant, a salt of octane acid and propoxy 
derivative of dodecyl amine (n=3.53) was employed which is formed as 
illustrated underneath[3]:  

In addition to that, the effectiveness of the aforementioned surfactant 
was scrutinized on the distilled water and Balakhani crude oil solution. The 
performance of the investigation was accomplished at two various 
temperatures (keeping at the room temperature and heating up to 40 ℃). The 

total area of the utilized Petri dish was 5500 𝑚𝑚2. The measured value was 
accepted as an initial spread area. Additionally, the spread area was 
determined triple, having added the surfactant. The area was measured 
immediately as the reagent added. The second measurement was achieved 
after 10 minutes of the addition, while the next one was scrutinized after 1 
hour. The petro-collecting coefficient was computed for both analyses by 
specifying the ratio of the initial area and final one. Consequently, all obtained 
values were systemized in the table to make a deeper comparison. 
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As a result, it can be concluded that the petro-collecting coefficient for 
this reagent is relatively consistent for cold liquids regardless of the time 
passed in the indicated temperature interval.It also appeared that the 
collection of the petroleum slicks is much more preferable at higher 
temperature for initial case. In addition to this conclusion, the influence of the 
surfactant decreases as time passes. However, the drop of the petro-
collecting coefficient is much more considerable in the case of the higher 
temperature. 

   In this experimentation, an influence of one of the factors- temperature 
has been analyzed, however the other factors will be scrutinized as well.  
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Abstract  
This thesis gives detailed information about the synthesis and some properties of 

products obtained from the reaction between oleiс acid and ethylene diamine. The conditions 
and schemes of the reactions have been given. The composition and structure of the products 
have been identified by NMR-, IR- and UV-spectroscopy. The petrodispersing coefficients of 
two compounds have been found. Solubility of compounds in different solvents has been 
determined. At the end, final recommendations have been given considering the applied 
properties of the salts. 

Key words: oleic acid, ethylene diamine, surfactant 
 

Surfactant is also defined as ‘surface-active agent’ or a compound 
having at least one hydrophilic group and one hydrophobic group in the 
molecule [1]. There are various application areas of surfactants. One of their 
most important application areas is petroleum industry. Offshore technology 
is one of the cause of oil spills [2-4]. Oil spills have lots of effects on the 
environment.  Oil spills affect some organism functions like respiration, 
feeding and thermoregulation. More importantly, complete biological 
system can alter since the chemical components and components of the 
spilled oil are harmful to the environment. For this reason, researchers are 
working on synthesis of new efficient surfactants. 

In this thesis, salt of oleiс acid and ethylene diamine was synthesized at 
two different ratios. Reaction was carried out at 55-60˚C during 9-10 hours 
at equimolar ratio, while synthesis at 2:1 ratio of oleic acid and ethylene 
diamine was carried out at 50-55˚C during the same time duration. The final 
product at equimolar ratio was brownish and viscous oily compound while it 
was dark-red at 2:1 ratio of oleiс acid and ethylene diamine. The schemes of 
the both reactions are given below: 

NH2-CH2-CH2-NH2 + C17H33-COOH        NH2-CH2-CH2-NH2 ∙∙∙ HOOC-C17H33 

NH2-CH2-CH2-NH2 + 2C17H33-COOH             NH2-CH2-CH2-NH2 
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The structure and composition of the synthesized salts were confirmed 
by NMR-, IR- and UV- spectroscopy.The melting point for the first product is 
57˚C , for the second product -  52˚C. 

In the table below, the solubility of the salts in distilled water, ethanol, 
isooctane, n-heptane and cyclohexane has been given. 

Table 1. Solubility of the salts based on oleic acid and ethylene diamine 

№ Solvents Solubility, g/ml 
Mass of salt/volume of solvent 

1:1 2:1 

1 Water 0.017 0.0084 

2 Ethanol 0.053 0.086 

3 n-heptane 0.010 0.261 

4 Cyclohexane 0.045 0.110 

5 Isooctane 0.177 0.258 

 
The petrodispersing property of the salts was examined using the salts 

in solid state, 5% wt. aqueous solution and 5% wt. ethanolic solution. The 
water medium was the Caspian Sea. 

Table 2. The petrodispersing property of the salts 

Ratio State of surfactant 
Degree of surface 
cleaning, (Kd) % 

Duration (hours) 

1:1 

5 wt. % aqueous solution 98.57  48 

5 wt. % ethanolic solution 98.57 48 

Solid 97.14  120  

2:1 

5 wt. % aqueous solution 97.86 24 

5 wt. % ethanolic solution 98.57 36 

Solid 98.57 24 

 
From the results above, it can be concluded that the salts obtained from oleic acid and 

ethylene diamine at molar ratios 1:1 and 2:1 can be recommended as good surfactants in 
cleaning water surface from petroleum slicks. 
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GİRİŞ 
Yüksək səthi aktivliyə malik olan katanion tipli səthi-aktiv duzların sintezi, tədqiqi və pers-

pektivli tətbiq sahələrinin araşdırılması istiqamətində tədqiqat işləri aparılmışdır [1]. Sintez 
edilmiş duzların əsas fiziki-kimyəvi göstəriciləri, o cümlədən ən mühüm səthi aktivlik parametr-
ləri təyin olunmuşdur. Bu duzların tətbiq yönümlü xassələrindən neftyığıcılıq qabiliyyətinin 
tədqiqinə xüsusi diqqət yetirilmişdir, çünki bu cür xassələrə malik olan səthi-aktiv reagentlər 
ekoloji cəhətdən təhlükəli olan nazik neft təbəqələrini su hövzələrinin səthindən kənar etməyə 
imkan verir [2,3].  

Açar sözlər: katanion duz, heksadesilamin, etilenxlorhidrin, neftyığma  

Təqdim olunan işdə heksadesilaminin etilenxlorhidrinlə 1:1 mol nisbətin-
də otaq temperaturunda qarşılıqlı təsir reaksiyası aparılmışdır. Reaksiyanın 
sxemini aşağıdakı kimi göstərmək mümkündür: 

 
Heksadesiletilolammonium xlorid (HDEAX) duzu ağımtıl rəngli olub, gel 

şəkillidir. Suda güclü köpüklənir və disperslənməklə həll olur. Etil spirtində 
yaxşı həll olur.  

Sintez edilmiş katanion duzun quruluşu İQ- və UB- spektroskopiya 
üsulları ilə identifikasiya edilmişdir.  

Alınmış duzun işığın dinamik səpilməsi metodu ilə müxtəlif qatılıqlı sulu 
məhlullarında zərrəciklərin ölçüləri də təyin edilmişdir. 

Bu duzun səthi aktivliyi tenziometr vasitəsi ilə su-hava sərhədində 19C-
də halqanın qopması üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Reagent 0.2%-də 42.4 
mN/m, 0.5%-də 33.8 mN/m, 0.7%-də 29.5 mN/m səthi gərilmə nümayiş 
etdirir (həmin şəraitdə suyun səthi gərilmə əmsalı 72.3 mN/m-dir). HDEAX 
duzunun müxtəlif qatılıqlı sulu məhlullarının elektrokonduktometriya üsulu ilə 

xüsusi elektrik keçiriciliyi (XEK) də təyin edilmişdir. Reagentin 20C-də 
0.025-0.7%-li məhlullarının XEK-i qatılığın yüksəlməsi ilə 60.2 mkS/sm-dən 
226 mkS/sm-ə qədər artır (su üçün bu kəmiyyət 5 mkS/sm-dir). 
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Tədqiq olunan HDEAX duzunun tətbiq yönümlü xassələrindən neftyığı-
cılıq və neftdispersləmə qabiliyyətinin tədqiqinə xüsusi diqqət yetirilmişdir, 
çünki bu cür xassələrə malik olan səthi-aktiv reagentlər ekoloji cəhətdən 
təhlükəli olan nazik neft təbəqələrini su hövzələrinin səthindən kənar etməyə 
imkan verir. Belə neft təbəqələri, məlum olduğu kimi, hava-su sərhədində 
enerji (günəş şüaları ilə əlaqədar) və qaz (əsasən oksigen, azot və karbon 
qazı) mübadiləsini pozmaqla suda yaşayan canlıların həyat fəaliyyətinə mən-
fi təsir göstərir. Odur ki, effektiv neftyığıcı və neftdispersləyici reagentlər eko-
loji tarazlığın qorunub saxlanılmasına xidmət etməklə ətraf mühitin müha-
fizəsi üçün böyük önəm kəsb edir. 

HDEAX duzunun və onun 5%-li sulu məhlulunun neftyığma və neftdis-
persləmə xassələri laboratoriya şəraitində müxtəlif minerallaşma dərəcəsinə 
malik olan su (içməli, dəniz və həmçinin distillə) səthlərində Pirallahı neftin-
dən istifadə etməklə öyrənilmişdir. Təcrübələr göstərir ki, yeni reagent hər üç 
suda yüksək neftyığma xassəsinə malikdir. Maksimal neftyığma əmsalı dəniz 
suyunda 80.6-ya, içməli və distillə suyunda 60.5-ə bərabərdir. Reagentin 
təsir müddəti 8 gündən çoxdur.  
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Аннотация 
Получен новый поверхностнo-активный полимерный комплекс на основе соли 

додецилпропиламмоний этаноата. Методами ИК- и УФ- спектроскопии проведена иден-
тификация состав и структура полученного комплекса, определены некоторые физико-
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химические показатели. В лабораторных условиях исследована нефтесобирающая 
способность полученного реагента и показана эго эффективность при удалении эколо-
гически опасных тонких пленок с водной поверхности. 

Ключевые слова: полимерный комплекс катанионного ПАВ, нефтесобирание, 
электрокондук-тометрия 

 
 

В последнее время потребность в поверхностно-активных вещест-

вах (ПАВ) полимерного типа увеличивается [1]. Особый интерес вызы-

вают ПАВ-полимерные комплексы, обладающие нефте-собирающими 

и диспергирующими свойствами. С этой целью в данной работе прове-

дены исследования по получению и изучению свойств нового высоко-

эффективного представителя таких реагентов [2].  

В представленной работе реагент получен комплексованием 

нейтрализованной на 50% NaOH полиакриловой кислоты с додецил-

пропиламмоний этаноатной солью. Реакция протекает при температуре 

21˚С и схематически реакцию можно представить в следующем виде: 

 
Тензиометрическими измерениями выявлена высокая поверхност-

ная активность () этого продукта на границе вода-воздух. (0.7% водном 

растворе -32.3; без ПАВ =72.3 мН/м). Электрокондуктомет-рическим 

методом установлено, что удельная электропроводность (, в мкСм/см) 

водных растворов этого ПАВ (19 оС) по мере увеличения концентрации 

(%мас.) раствора возрастает от =103.1 (при концентрации 0.025%) до 

=3325.7 (в случае 0.7%-ного раствора). 

Синтезированный полимерный комплекс обладает сильным нефте-

собирающим действием по отношению к тонким нефтяным пленкам 

(толщина~0.17 мм) на поверхности вод с различной степенью минера-

лизации (пресной, морской и дистиллированной), демонстрируя высо-

кую эффективность. Этот ПАВ действует на нефтяную пленку с макси-

мальной кратностью собирания (отношение площади поверхности 

разлитой нефти к площади поверхности нефтяного пятна, собранного 

под действием реагента), равной 80.6, и удерживает нефть в собранном 

состоянии более 8 сут. 
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Аннотация 
Приводятся результаты исследования  влияния концентрации и размера частиц 

природного минерала Азербайджана - везувиана на основные физико-механические 
свойства композитов на основе сополимера этилена с гексеном. Установлено, что 
сравнительно лучшими  реологическими и деформационно-прочностными свойствами 
обладают нанокомпозиты. Показано, совместное влияние везувиана и 
структурообразователя диоксида алюминия на качественные характеристики 
нанокомпозитов. 

Ключевые слова: композиты, сополимер этилена с гексеном, диоксид титана   
 

Рассматриваемый сополимер этилена с гексеном (СЭГ) на самом 
деле является одним из разновидностей линейного полиэтилена низкой 
плотности ЛПЭНП, который успешно применяется для получения 
преимущественно таких экструзионных изделий, как пленки и трубы 
[1,2].  Благодаря сочетанию ценного комплекса свойств этот полимер 
находит широкое применение для получения не только экструзионных, 
но и литьевых конструкционных изделий. В качестве объекта исследо-
вания нами был выбран природный минерал везувиан, который, как 
будет показано ниже, относится к числу перспективных наполнителей 
полиолефинов. В качестве структурообразователя использовали  двуо-
кись титана (ТiO2). Выбор рассматриваемых компонентов смеси осно-
вывался в необходимости выявления их селективного влияния на 
свойства полиолефинов и совместного воздействия на комплекс важ-
нейших характеристик нанокомпозитов. Использование наночастиц в 
качестве наполнителя открывает возможность более глубже понять те 
процессы, которые проходят на границе раздела микрофаз [3,4]. Меж-
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фазное взаимодействие в граничных областях полимер-минерал  явля-
ется ответственным в формировании основных физико-механических 
свойств нанокомпозитов [5]. Увеличение концентрации наночастиц 
везувиана (размер наночастиц – 17 - 110нм) в составе СЭГ до 2.0% 
масс.  сопровождается повышением разрушающего напряжения от 37.4 
до 39.3 МПа. Максимальное значение разрушающего напряжения дос-
тигается при 5.0%масс. содержании наночастиц везувиана и состав-
ляет 41.5 МПа. Дальнейшее повышение концентрации наполнителя 
свыше 5.0%масс. приводит к закономерному снижению разрушающего 
напряжения. При этом, модуль упругости при изгибе постоянно увели-
чивается с повышением концентрации везувиана. Было найдено, что 
введение в состав СЭГ  2.0%масс. везувиана приводит даже к незначи-
тельному повышению относительного удлинения. Иными словами, при 
минимальной концентрации везувиана в составе СЭГ (2.0%масс.), пос-
ледний подобно структурообразователю, способствует улучшению од-
новременно прочности и относительного удлинения нанокомпозита. 
Структурообразующий эффект выражается в образовании еще в рас-
плаве композита гетерогенных центров зародышеобразования, кото-
рые в процессе охлаждения становятся гетерогенными центрами крис-
таллизации, способствующими формированию мелкосферолитных об-
разований.  В этом случае достигается значительное улучшение де-
формационно-прочностных характеристик композитного материала [6].  

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно констатировать, 
что использование природного минерала Азербайджана - везувиана в 
качестве наполнителя полиолефинов, в частности сополимера этилена 
с гексеном, открывает перспективную возможность получения на их 
основе нанокомпозитов с улучшенными деформационно-прочностными 
характеристиками. 
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Аннотация 
Получена поверхностно-активная соль катанионного типа – гексадецилэтилолам-

моний пеларгонат. Методами ИК- и ЯМР-спектроскопии проведена идентификация 
состава и структура полученного продукта, определены некоторые физико-химические 
показатели. Тензиометрическими измерениями выявлена высокая поверхностная 
активность синтезированного продукта на границе вода-воздух В лабораторных 
условиях определена нефтесобирающая способность полученного реагента. 

Ключевые слова: катанионный ПАВ, гексадецилпропиламин, нефтесобирание 

 
Интенсификация темпов нефтедобычи и возрастание объемов 

перевозки нефти по водным трассам являются причиной загрязнения 
водоемов нефтью. После удаления разлившейся нефти механическим 
путем на поверхности неизбежно остается тонкая нефтяная пленка, 
которую можно убрать лишь физико-химическими методами, включая 
использование нефтесобирающих реагентов [1,2].  

В настоящей работе проведена реакция гексадецилэтилоламмоний 
хлорида с калий пеларгонатом. Реакция протекает при температуре 
21˚С. Схематически реакцию можно представить в следующем виде 
(мольное соотношение реагирующих веществ 1:1): 

 
Полученная соль гексадецилэтилоламмоний пеларгонат (ГДЭАПл) 

представляет собой бежевого цвета, вязкое, смолообразное вещество. 
В воде оно растворяется в дисперсном виде и сильно пенится. Хорошо 
растворяется в этиловом спирте. Температура плавления полученной 
соли-выше 80 ˚С. 

Состав и структура полученного ПАВ идентифицированы методоми 
ИК- и УФ- спектроскопии. Более того, методом динамического рассея-
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ния света определен профиль распределения по размерам мелких 
частиц в суспензии и в растворе с различной концентрацией. 

Поверхностное натяжение ГДЭАПл определено тензиометричес-
ким методом на границе воздух-вода. Установлено, что синтезирован-
ная соль является сильным ПАВ. Так, в присутствии этого вещества по-
верхностное натяжение снижается от 72.5 мН/м (без ПАВ) до 27.4 мН/м 
(при 21оС). Электрокондук-тометрическим методом установлено, что 

удельная электропроводность (, в мкС/см) водных растворов этой соли 
по мере увеличения концентрации раствора возрастает (21оС): 

0.0001%-=10.9; 0.0005%-=32.7; 0.01%-=44.9; 0.05%-=69.3; 0.1%-

=91.1. 
Полученная соль обладает сильным нефтесобирающим действием 

по отношению к тонким нефтяным пленкам (толщина~0.17 мм) на по-
верхности вод с различной степенью минерализации (пресной, морской 
и дистиллированной), демонстрируя высокую эффективность. Этот 
ПАВ действует на нефтяную пленку с максимальной кратностью соби-
рания, равной 80.6, и удерживает нефть в собранном состоянии более 
7 сут. 
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Su hövzələri mürəkkəb ekoloji sistemlərdir. Bu sistemlərdə müxtəlif fiziki 
və kimyəvi proseslərin getməsi orada yaşayan canlı orqanizimlərin, eləcə də 
insanların həyat və fəaliyyətinə təsir edir. Sənaye sahələrindən və məişətdən 
çirkab sularının su hövzələrinə axıdılması orada böyük dəyişikliyə səbəb 
olur. Belə ki, çirkab sularının tərkibində çoxlu sayda zəhərləyici maddələr 
olur. Bu maddələrin üzvi və qeyri-üzvi olmasından asılı olaraq hövzədəki 
hidrobioloji və hidrokimyəvi proseslərin tarazlığı pozulur. Yəni suyun özü-
özunə təmizlənməsi prosesini ləngidir, suyun temperaturunu pH göstəricisi 
əsas keyfiyyər amilidir. Suda yaşayan canlı orqanizimlər üçün pH-ın normal 
qiyməti 6.5-8.5 olmalıdır. Temperatur yüksək olduqda kimyəvi proselər 
sürətlə gedir. Bu zaman sudakı oksigenin miqdarı azalır. Üzvi birləşmələrin 
mineral şəklinə keçməsi üçün lazım olunan oksigenin miqdarı az olduğundan 
zəhərləyici maddələrin miqdarı normadan artıq olur. Bu da su hövzələrində 

özü-özünə təmizlənmə prosesini ləngidir Владимиров, 1994, 34-38. 
Su hövzələrinin özü-özünə təmizlənməsi əsasən üç proseslə həyata 

keçir: 
1. Fiziki proses – suspenziya hissəciklərinin çökməsi, buxarlanması; 
2. Kimyəvi proses – maddələrin oksigenlə oksidləşməsi, suda həll ola-

raq hidratlara çevrilməsi; 
3. Bioloji proses – maddələrin bakteriyalar, göbələklər, ibtidailər və çox-

hüceyrəlilər tərəfindən mənimsənilərək parçalanması və ya zərərsiz 
formalara keçməsi. 

Su hövzələrinin çirklənməsi göy-yaşıl yosunların kütləvi parçalanması 
nəticəsində baş verir. Bu zaman su hövzələrində çoxlu sayda mürəkkəb 
quruluşlu üzvi maddələr əmələ gəlir. Bu maddələr insan və heyvanlar üçün 
çox təhlükəlidir. Orada yaşayan balıqları insan qəbul etdikdə zəhərlənə bilər. 

Su hövzələrində zərərli maddələr üçün minimum qatılıq həddi (MQH) 
qəbul edilmişdir. Zərərli maddələr üçün MQH qiyməti elə olmalıdır ki, bu 
qiymətdə insan orqanizmində uzun müddət qarşılıqlı təsir zaman heç bir 
patoloji dəyişiklik baş verməsin. 

Qeyri-üzvi çirkləndiricilərə mineral duzlar, turşular, qələvilər, gil mənşəli 
maddələr və başqaları aid edilir. Lakin su hövzələrinin sabit inkişafına ən 
böyük zərər vuran metallar və onların birləşmələridir. Su mühitinə, eləcədə 
canlı orqanizmlərə qurğuşun, civə, kadmium, xlor və başqaları daha çox 
xətər yetirir. Qeyri-üzvi çirkləndiricilərdən biri olan qurğuşun hidrosferdə ge-
niş yayılmışdır. Məişətdə istifadə edilən yuyucu tozların tərkibində detergent 
tipli aktiv birləşmələr olur. Kimyəvi tərkibcə detergentlər alkilbenzolsulfat qru-
puna daxildir. Bu birləşmələrin 99% suda biokimyəvi proseslər zamanı 

oksidləşirlər Əzizov, 2002, 14-19.  
Son məlumatlara görə, Azərbaycanda çaylardakı su ehtiyatı 28.1 m3-dir. 

Kür çayı suyunun tərkibində fenolların miqdarı sanitar normadan 4-8 dəfə, 
metallar 6-9 dəfə, neft məhsulları 2-3 dəfə, sulfatların miqdarı isə 2 dəfəyə 

qədər yüksəkdir Бертокс, 1980, 97-101. Arazın Kür çayı ilə qovuşan hissə-
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sində, Surra məntəqəsində metallarin qatılığı sanitar normadan 9 dəfə, 
fenollar 6 dəfə, neft məhsulları və sulfatlar 2-3 dəfə yüksəkdir.  

Müasir dövrdə fiziki-kimyəvi analiz metodları vasitəsilə su hövzələrində 
olan zəhərli və zərərli maddələrin qatılığını təyin etmək mümkündür. Hazırda 
su hövzələrində suyun keyfiyyəti pH-a görə müəyyən edilir.  

Su hövzələrinə axıdılan tullantı sularını təmizləmək üçün aşağıdakı üsul-
lardan istifadə etmək məsləhət görülür: 

a) tullantı sularının hidravlik kültutma qurğularına göndərilməsi; 
b) sudakı turşuluğu azaltmaq üçün neytrallaşdırıcıdan keçirilməsi; 
c) durultmaq və mexaniki süzgəclərdən keçirilməsi; 
d)  barabanlı vakuum süzgəclərdən keçirilməsi; 
e) şəffaflaşdırıcı qurğudan keçirilməsi. 
Neft məhsulları ilə çirklənmiş suların təmizlənməsində durultma üsulun-

dan geniş istifadə olunur. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur 280C-dən aşağı 
düşdükdə suda olan ağır neft məhsulları çökür. 28-400C aralığında hissəcik-
lər asılı halda olur. Temperatur 400 C-dən yuxarı qalxdıqda ağır neft hissə-
cikləri suyun səthinə qalxır. Deməli, neft tutucu qurğuların faydalı iş əmsalı 

temperaturdan asılıdır Məmmədov, 2006, 21-27. Son dövrlər neftlə çirklən-
miş suların təmizlənməsində flotasiya üsulundan geniş istifadə edilir.  

Su hövzələrinin qorunub saxlanması və ekologiyanın mühavizəsi insan-
ların və canlı aləmin mühavizəsi deməkdir. Ümmumiyyətlə, təbiətin müha-
fizəsi və onun ehtiyat mənbələrindən səmərəli istifadə edilməsi ekologiyanın 
mühavizəsinə xidmət edir.  
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Xülasə 
Biotexnologiyanın məqsədi biologiya, texnika və başqa elmlərin müasir nailiyyətləri əsasın-

da ekologiya, energetika, təlabat və qidalanma problemlərinin həllində  potensial imkanlardan 
maksimum istifadə etməkdir. [5, səh97.] Xammal kimi kənd təsərrüfatının və müxtəlif yeyinti 
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sənayesi müəssisələrinin tullantılarından istifadə edilir. Məqalədə tədqiqat obyekti kimi Şəki-
Zaqatala müəssisələri götürülmüşdür. 

Açar sözlər: biotexnologiya, ekoloji təmiz, kənd təsərrüfatı, sənaye tullantıları, yan məhsul. 
 

Şəki-Zaqatala regionu öz florasının zənginliyi ilə fərqlənən zonalardan-
dır. Burada Azərbaycan florasında qeydə alınmış yüzlərlə yabanı və mədəni 
meyvə və giləmeyvə sortları, dərman bitkiləri (kəklikotu, yemişan, gülxətmi, 
itburnu, cökə çiçəyi, çaytikanı, dağ nanəsi, sumax, zəfəran və digər şəfalı 
bitkilər) yayılmışdır. [1, səh. 154]. Məhz belə zəngin floranın mövcudluğu 
ekoloji təmizliyi ilə seçiləcək əczaçılıq sənayesi və vitaminləşdirilmiş içkilər, 
müxtəlif təyinatlı şirələr və konservlər istehsal edən kiçik müəssisələrin yara-
dılmasına, ekoloji və tibbi-bioloji təmizliyi və maya dəyərinin aşağı olması üs-
tünlüyünə malik yabanı və dərman bitkilərinin tədarükü və emalı müəssi-
sələrinin formalaşdırılmasına, bioloji fəal maddələrin əldə edilməsinə böyük 
imkanlar açır.   

Regionda ixrac olunan fındıq məhsulları “ekoloji təmiz məhsul” kodu 
altında satılır. Burada fındıq hər hansı bir kimyəvi maddələr istifadə olunma-
dan yetişdirildiyindən ekoloji cəhətdən təmiz məhsul sayılır. Qərzəkli mey-
vələrin yetişdirilməsində əhəmiyyətli rola malik qoz və fındıq yağının istehsalı 
xəttinin yaradılması da regionda məqsədəuyğun hesab edilir. Belə ki, 1 kq 
qoz və 1 kq fındıq ləpəsindən alman avadanlığı ilə 650 qram yağ istehsal 
edilir. Əldə edilmiş yağdan 50 qram çöküntü çıxdıqdan sonra 600 qram 
bioyağ hasil olunur. Qoz və fındıq yağının dəyərliliyini, tibbdə və kulinariyada 
geniş istifadəsini nəzərə alaraq istehsalının təşkili prioritet hesab olunur. 

Regionda 2014-cü ildə “Gilan Holdinq” MMC tərəfindən Qida Şəhərci-
yinin tərkibində inşa edilən kartof emalı zavodu [2] bazara “Chipsim” və 
“Kartofresh” brendləri ilə yeni texnologiya və ekoloji cəhətdən təmiz bir məh-
sul təqdim etməklə dünya bazarındakı çips və dondurulmuş kartof isteh-
salçıları ilə rəqabətə davamlı bir mövqe tutur [3]. 

“Şəki Aqro-İndastriz” MMC -də Almaniya  istehsalı olan avadanlıqlar 
vasitəsilə bio-mineral gübrə istehsalı həyata keçirilir. 

İllik emal gücü 19 min ton qarğıdalı olan “Qarğıdalı emalı və Qlükoza 
istehsalı” zavodunda əsas məhsul olaraq  qlükoza siropu, fruktoza siropu, 
qarğıdalı nişastası, yan məhsul olaraq isə qarğıdalı kəpəyi, qarğıdalı özəyi, 
qluten (protein) istehsal edilir. Əsas məhsullardan əsasən şirniyyat, konserv, 
süd məmulatı, dondurma və limonad istehsalında, yan məhsullardan hey-
vandarlıq və quşçuluq müəssisələrində yem kimi istifadə edilir. Regionda 
digər iri taxıl emalı müəssisəsi qarğıdalı emalı və qlükoza istehsalı zavodu 
olan “Corn Prosessing Company”  Məhdud Məsuliyyətli  Cəmiyyətidir (“CPC” 
MMC). Respublikada analoqu olmayan bu zavod tam gücü ilə işlədikcə sut-
kada 80 ton qarğıdalı emal etməklə 50-60 ton  qlükoza istehsalı gücünə 
malikdir. Müəssisənin istehsal etdiyi qlükoza, maltoza, fruktoza, quru nişasta 
- qida sənayesi sektorunda; yan məhsulları - kəpək, qarğıdalı qırıntısı, qlüten 
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(protein) - heyvandarlıq, quşçuluq və balıqçılıqda, özək - əsasən qarğıdalı 
yağı istehsalında və yağın istehsalı prosesindən qalan jmıx isə heyvan-
darlıqda istifadə olunan əvəzedilməz məhsullardır.  

Taxıl emalına gəlincə regionda ən iri taxıl emalı müəssisəsi Şəki rayo-
nunda yerləşən “Karat Holdinq” MMC-yə məxsus Buğda elavatoru, un və 
yem fabrikidir. İstehsal edilən yüksək keyfiyyətli un qablaşdırılaraq “Karmen” 
adı ilə satışa çıxarılır. Buğdanın üyüdülməsi zamanı alınan kəpəkdən isə 
heyvandarlıq müəssisələrində yem kimi istifadə edilir. [4].  
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Şəki-Zaqatala regionunda respublikada analoqu olmayan qarğıdalı emalı 
və qlükoza istehsalı zavodu olan “Corn Prosessing Company” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyəti (“CPC” MMC) tam gücü ilə işlədikcə sutkada 80 ton 
qarğıdalı emal etməklə 50-60 ton  qlükoza istehsalı gücünə malikdir. [1] 
Müəssisənin istehsal etdiyi qlükoza, maltoza, fruktoza, quru nişasta-qida sə-
nayesi sektorunda; yan məhsulları-kəpək, qarğıdalı qırıntısı, qlüten (protein) 
heyvandarlıq, quşçuluq və balıqçılıqda, özək əsasən qarğıdalı yağı istehsa-

http://www.gilanfood.az/
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lında və yağın istehsalı prosesindən qalan jmıx isə heyvandarlıqda istifadə 
olunan əvəzedilməz məhsullardır. [2] 
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Xülasə 
İlk dəfə olaraq tiokarbamid əsasında yüksək elektronoakseptor xassəyə malik triflüorsir-

kə turşusu katalizatorunun iştirakı ilə 75-85% çıxımla triazintion sintez edilmişdir. Sintez 
olunmuş yeni birləşmənin canlı orqanizmdə asetilxolineseraza (AchE), karbon anhidraza 
(hCA I və II) və a-qlikosidaza fermentləri üzrə yüksək inhibitor təsirlərə malik olduğu müəyyən-
ləşdirilmişdir.  

Açar sözlər: triazintion, sintetik antioksidant, fizioloji fəal maddə 

Tərkibində azot-, kükürd saxlayan heterotsiklik birləşmələr təbiətdə çox 
geniş yayılmışdır və canlı orqanizmdə xüsusi rol oynayır. Onlar yüksək bioloji 
aktivliyə malik olub alkoloidlər, vitaminlər, fermentlər və nuklein turşularının 
tərkibində iştirak edərək bioloji həyatın inkişafına kömək edirlər. Tərkibində 
pirimidin fraqmenti iştirak edən metilurasil və pentoksil anabolik və antikata-
bolik aktivlik göstərir, eritro- və leykopoezanın stimulyatoru rolunu oynayır. 
Pirimidin fraqmentində müxtəlif funksional qrupların və radikalların olması 
onların müxtəlif təyinatlı dərman maddələri kimi bakterisid və virus infeksiya-
larının müalicəsində geniş istifadəsinə imkan verir. Bu baxımdan yeni anti-
oksidant, ferment və izofermentlərin inhibitorlarının sintezi və bunun üçün 
yeni metodların işlənib hazırlanması çox aktualdır. Bu məqsədlə tərəfimizdən 
tiokarbamid əsasında ilk dəfə yüksək elektronoakseptor xassəyə malik 
triflüorsirkə turşusu katalizatorunun iştirakı ilə 75-85% çıxımla triazintion 
sintez edilmişdir. Belə ki, tiokarbamid ilə benzaldehid və ammonyak arasında 
birmərhələli üçkomponentli kon-densləşmə reaksiyası əsasında 2,6-
bis(aril)heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion sintez edilmiş [Sujayev et all., 2019] 

http://www.cpccom.az/
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və reaksiyanın optimal şəraiti tapılmışdır. Eyni zamanda kvant kimyəvi 
hesablamalarla bu kondensləşmə reaksiyasının nəzəri-təcrübi mexanizmi-
nin ətraflı tədqiqindən məlum olmuşdur ki, ammonyakın benzaldehidə 
nukleofil hücumu ilə başlayan endotermik reaksiya 7 tranzit mərhələdən 
sonra arzu olunan məhsulla nəticələnir [Abdullayev et all., 2019].   

Ph

O

+NH3 +H2N NH2

S

PhPh N
H

NHHN

S

2 eq1 eq1 eq

mol% CF3CO2H

mehlul:H2O, 40oC

85%  
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Ümumiyyətlə, sintezlə əlaqəli bütün məsələlər – sintez, sintez üsulları və 
son nəticədə alınmış məqsədyönlü maddələr zərif üzvi kimyanın inkişafına 
təkan verməklə yanaşı, antioksidantlar, fizioloji fəal maddələr, bakterisidlər, 
dərman preparatları kimi geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Xüsusən, tərəfimdən 
sintez olunan triazintionlar ilk dəfə canlı orqanizmlərdə antioksidant aktivliyi, 
karbon anhidraz I və II izoenzimləri üzərində inhibitor təsirləri İtaliyanın 
Florensiya Universiteti və Türkiyənin Atatürk Universitetində analiz olunmuş 
və yüksək təsirə malik olmaları təsdiq edilmişdir. Belə ki, sintez etdiyimiz yeni 
birləşmənin canlı orqanizmdə asetilxolineseraza (AchE), karbon anhidraz 
(hCA I və II) və a-glikosidaz fermentləri üzrə yüksək inhibitor təsirlərə malik 
olduğu müəyyənləşdirilmiş və məlum olmuşdur ki, bu maddələrin molekulun-
da bir neçə funksional qrupun olması onların antixolinerjik və antidiabetik 
təsirlər göstərməsi ilə nəticələnir. Bu araşdırmada metabolik fermentlər üzrə 
bütün törəmələr üçün nanomolyar səviyyədə Ki və IC50 miqdarı qeyd olun-
muşdur. Ən təsirli Ki dəyərləri 624.62 ± 100.34 və 649.15 ± 88.81 nM olan 
yeni birləşmədir. Gələcəkdə bu birləşmələr klinik tədqiqatlarda müsbət nəticə 
verərsə α-Gly və AChE fermentlərinin seçici inhibitor molekulları və təsirli 
farmokoloji preparatları ola bilər. 
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Xülasə  
İndol törəmələrinin (1, 2) bakteriya və göbələk əleyhinə aktivliyi öyrənilmişdir. Araşdırmalar 

zamanı 2 maddəsinin S. aureus bakteriyasına və C. Albicans göbələyinə qarşı yüksək inhibitor 
təsiri göstərməsi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatlar hazırda tibbdə istifadə olunan antibiotiklərlə 
müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. 
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Asetofenonlar, izatin, eləcə də onların törəmələri üzvi sintez, tibb, dərman 
kimyası və s. sahələrdə vacib əhəmiyyətli birləşmələrdir. Tərkibdə müxtəlif 
funksional qrupların olması səbəbindən bu birləşmələr bakteriya-, göbələk-, 
virus-, xərçəng-, vərəm-, malyariya- və s. əleyhinə bioloji aktivliyə malik-
dirlər.1-3  

Bunu nəzərə alaraq tərəfimizdən quruluşu aşağıda göstərilən izatin 
əsaslı indol törəmələrinin (3-[2-(4-bromfenil)-2-oksoetil]-3-hidroksi-1,3-dihid-
ro-2H-indolin-2-on və (3E)-3-[2-(4-bromfenil)-2-oksoetiliden]-1,3-dihidro-2H-
indolin-2-on) E.coli, S. enterica, S. aureus, C. Albicans kimi mikroorqanizm-
lərə qarşı inhibitor aktivlikləri hazırda tibdə istifadə olunan antibiotiklərlə 
müqayisəli şəkildə araşdırılmış və əldə olunan nəticələr cədvəldə verilmişdir.  

 

Tədqiq olunan maddələrin DMSO-da məhlullarının bakteriya və göbələk əleyhinə aktivliyi 
(10 mq/ml, disk-diffusiya metodu) 

Mikroormlər Inhibitor zonası- mm 

Maddələr Antibiotiklər 

1 2 Gn An Ce Te Pe Cn 

E. coli 12 15 16 12 10 16   

S. enterica 10 10 14 12 10 8   

S. aureus 10 40 32 29 45 38   

C. albicans 08 27     24 28 

DMSO 1-1.5 1-1.5       
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Cədvəldən göründüyü kimi 2 maddəsi S. aureus bakteriyasına və C. 
Albicans göbələyinə qarşı yüksək inhibitor təsiri göstərmişdir. 
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Xülasə 
Ətraf mühit - insanları əhatə edən, onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan günəş şüaları, su, torpaq, 

hava və canlılar, antropogen maddələr, əşyalar və qurğular nəzərdə tutulur. İnsan özü də ətraf 
mühitin ayrılmaz və çox güclü təsirə malik olan hissəsidir. 

Açar sözlər: ətraf mühit, sistem, təbii mühitin çirklənməsi, alternativ enerji, sistem. 
 

Alimlər ətraf mühiti təbii mühit və süni mühit olaraq iki hissəyə ayırmışlar. 
İnsanların həmişə asılı olduqlari mühit təbiidir. Süni mühit isə cəmiyyətin 
inkişafı ilə əlaqədər insanların fəaliyyəti nəticəsində yaradılmışdır. 

Həyat dövrəsində insan və ətraf mühit daim hərəkətdə olan "insan-ətraf 
mühit" sistemi təşkil edir. Belə bir sistem daxilində olan insan hər zaman 
minimum is məsələni həll etməli olur: 

 özünün qidaya, suya və havaya olan tələbatını təmin edir; 
 məskunlaşma mühiti və insanlar tərəfindən özünə qarşı neqativ 

təsirlərdən qorunma sistemi yaradır və istifadə edir. 
Ətraf mühitə xas olan neqativ təsirlər dünya durduqca mövcuddur. 

Biosferdə təbii neqativ təsirlərin mənbəyi iqlimin dəyişməsi, tufanlar, zəlzələ-
lər və s.-dir. Həyat uğrunda mübarizə insanı bu təsirlərdən qorunma vasitə-
lərini axtarıb-tapmağa və təkmilləşdirməyə daim vadar edirdi. Əsrlər ötdükcə 
yaşayış məskəni kimi evlərin yaradılması, oddan və digər müdafiə vasitələr-
dən geniş istifadə olunması, qida hazırlanmasında üsul və vasitələrin təkmil-
ləşdirilməsi insanı təbii neqativ təsirlərdən qorumaqla yanaşı ətraf mühitə də 
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təsir edirdi. Əsrlər boyunca insanın yaşam mühiti dəyişir, dəyişməyən neqa-
tiv təsirlərin növü və səviyyələri idi. XX əsrdə Yer üzündə biosferin yüksək 
çirklənməsi zonaları yarandı, bu isə, öz növbəsində qismən və hətta tam 
regional tənəzzülə səbəb oldu. Bu kimi dəyişikliklərə: 

 Yer əhalisi sayının yüksək artım sürəti (demoqrafik partlayış) və onun 
urbanizasiyası; 

 istehlak artımı və enerji mənbələrinin təmərküzləşməsi; 
 sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının intensiv inkişafı; 
 nəqliyyat vasitələrindən kütləvi istifadə; 
 hərbi məqsədlərə və digər proseslərə xərclərin artımı səbəb oldu. [1] 
Ətraf mühitin çirklənməsi — antropogen fəaliyyət prosesində müxtəlif 

maddələr və birləşmələrin atılması nəticəsində onun xüsusiyyətlərinin zərərli 
istiqamətdə dəyişməsidir. Təbii mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi istehsal 
və cəmiyyətin həyat fəaliyyəti prosesində əmələ gələn külli miqdarda tullan-
tıların atılmasıdır. Çirkləndiricı elementlərə bərk, maye və qaz şəkilli maddə-
lər, zıyanlı radiasiya və səs-küy daxildir. Ağır metallar (civə, qurğuşun, kad-
mium), fosfat, nitrat, kükürd oksidi, bitki və heyvan ziyanverici və xəstəliklərilə 
mübarizədə istifadə olunan zəhərli kimyəvi maddələr (DDT, aldrin və s.). 
ionlaşdırıcı radiasiya, radioizotoplar, sənaye və nəqliyyat səs-küyü daha çox 
ziyanlıdır. Yuxarıda sadalanan maddələrin bəziləri mutagen və kanserogen 
olub teratogen mutasiya və xərçəng xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb ola 
bilər. Çirklənməyə qarşı ciddi nəzarət qoyulmaması bəşəriyyət qarşısında 
böyük problem sayılır. Təbiətin çirklənməməsi üçün plasmas qabları və digər 
yenidən emal edilə biləcək nə varsa, yenidən emal üçün bəzi dükanlarda 
xüsusi aparatlar var. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Ağacları kəsməyin. 
Bacardığınız qədər ağac əkin. Ətrafı zibilləməyin. Zibili zibil vedrəsinə atın. 
Bu zaman dünyanın təmiz qalmasına yardım etmiş olarsınız [2]. 

Qlobal ekoloji böhran şəraitində iqtisadiyyat, cəmiyyət və ətraf mühit 
arasında zəruri balansın saxlanması yalnız inkişafın yeni ekoloji təhlükəsiz 
və iqtisadi baxımdan optimal modelinin-davamlı inkişafın formalaşdırılması 
hesabına ola bilər. Bu kontekstdə hal-hazırda əsas prioritet davamlı inkişafın 
məqsədlərinin reallaşdırılması üzrə qlobal, regional və milli alətlərin əlaqə-
ləndirilməsidir. 
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Xülasə  
Tezis Azərbaycan Respublikasının torpaqlarında radionuklidlərin paylanması üzrə elmi 

işdən istifadə edərək respublikanın ərazisində torpaqların müasir radioekoloji vəziyyətinin 
öyrənilməsinə həsr olunub. Torpaqlarda süni və təbii radionuklidlərin miqdarı və hərəkətliliyinə 
eko-coğrafi, iqlim parametrləri və torpaqların kimyəvi tərkibinin təsiri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: radionuklid, süni radioaktivlik, stronsium-90, sezium-137. 
 

Təbii radioaktiv izotoplardan fərqli olaraq süni radioaktiv maddələr bio-
sferə nüvə partlayışları, atom qurğularında qəza, radioaktiv tullantıların sax-
lanma şəraitinin pozulması və s. proseslər vasitəsilə daxil olur. Həm təbii, 
həm də süni izotoplara atmosfer, hidrosfer, torpaq və bitki örtüyündə, eləcə 
də insan orqanizmində rast gəlinir. Biosferin əsas komponenti olan torpaq 
örtüyündə süni radionuklidlərin paylanması və davranışı maraq doğurur. Bu 
radionuklidlərin biosferdə paylanması elmi-tədqiqat işlərində, həyat şəraitinin 
sağlamlaşdırılması məsələlərində 1945-ci ildən sonra xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etməyə başlamışdır. 

Tərkibində stronsium-90 və sezium-137 olan radioaktiv tullantıların 
mənbələri əsasən nüvə reaktorları və şüalanmış yanacağı emal edən müəs-
sisələridir. Atmosferdən çökən süni radioaktiv bölünmə məhsulları Yer üzün-
də bərabər paylanmır. Onların paylanmasında “en dairəsi effekti” müşahidə 
olunur, belə ki, radioaktiv yağıntıların mak-simal sıxlığı 40-50º şimal və cənub 
en dairəsi zolağına təsadüf edir. Bu effekt hava kütlələrinin atmosferdə yer-
dəyişmə xüsusiyyətlərindən asılıdır. Süni radionuklidlərin ətraf mühitdə hərə-
kətinin öyrənilməsi üçün əsas tədqiqat obyektləri torpaq və bitki örtüyüdür. 
Azərbaycan Respublikasında süni radionuklidlərin yayılmasını öyrənmək 
üçün tor-paq nümunələri həm dəmyə, həm də şumlanan təsərrüfatlardan, 
50-70 sm dərinliyinə qədər lay-lay olaraq müəyyən ərazidən, torpaq kəsi-
minin quruluşunu nəzərə almaqla götürülmüşdür [Алиев, Абдуллаев, 1996, 
68-70]. 

Radionuklidlərin torpaqlarda şaquli miqrasiyasını tədqiq etmək üçün 
əsas kəsimlər daha dərində qoyulmuş və nümunələr götürülmüşdür. Torpaq 
nümunələrin götürülməsində müqayisəli-coğrafi üsuldan istifadə olunmuş-
dur. Bu üsul minimal vəsait xərcləməklə, yüksək dəqiqliklə torpağın geokim-
yəvi şəraitini və böyük ərazilərdə zaman və sahə baxımından bu şəraitin 
əsas dəyişmə tendensiyanı xarakterizə etməyə imkan verir. 
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Ümumilikdə, torpaq-bitki örtüyündə süni və təbii radionuklidlərin paylan-
masını öyrənmək məqsədi ilə aparılan radioekoloji tədqiqatlar Respublikanın 
bütün ərazisini əhatə etmişdir. Qlobal mənşəli stronsium-90 və sezium-137 
torpaqlarda yerdəyişməsinin tədqiqi göstərmişdir ki, bu radionuklidlər ərazi 
boyunca bərabər paylanmamışdır. Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq, Lənkəran 
rayonunun subtropik zonalarının torpaqlarında bu radionuklidlərin qatılığı 
maksimaldır. Dəmyə torpaqların çox hissəsində stronsium-90 və sezium-137 
üst qatlarda cəmlənir, əkin torpaqlarında isə illik şumlama və suvarma 
nəticəsində bu radionuklidlər 40-50 sm və daha çox dərinliyə miqrasiya edir 
[Алиев, Абдуллаев, 1983, 70-75]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, stronsium-90-nın müxtəlif birləşmələrinin Azər-
baycan torpaqlarında miqdarı Rusiya Federasiyasının humuslu torpaqları ilə 
müqayisədə özünəməxsus keyfiyyətlərə malikdir. Bu da stronsium-90-nın 
mütəhərrikliyini və onun torpaqda toplanmasının miqdarını azaldır [Алиев, 
Лисаченко, 1984, 20-22].  
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Xülasə  
Bir çox balıq növlərinin, o cümlədən mühüm vətəgə əhəmiyyəti olan çəkilərin ehtiyatının 

azalması və sənaye balıq ovunun aşağı düşməsi qeydə alınmışdır. Digər tərəfdən yaşayış 
mühitinin dəyişməsi ayrı-ayrı balıq növlərinin uzun illər ərzində formalaşmış biologiyasına təsir 
göstərir, populyasiyaların bioloji göstəricilərində də dəyişikliklərə səbəb olur. 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, çəkilər, çirklənmə, vətəgə balıqları. 
 

Xəzər dənizinin problemləri arasında səviyyə tərəddüdü ilə yanaşı, dəniz 
sularının çirklənməsi və bununla əlaqədar, ekoloji şəraitin korlanması son 
dövrün ən mühüm problemlərindən biridir. Xəzər dənizinin əsas çirklənmə 
mənbələri onun hövzəsində, sahillərində və akvatoriyalarında yerləşən şə-
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hərlərin və sənaye obyektlərinin çirkab suları, dəniz nəqliyyatından və neft 
mədənlərindən daxil olan müxtəlif çirkləndiricilərdir. Balıq təsərrüfatı va 
sanitar-toksiki xüsusiyyətləri baxımından Xəzərin durumu hələ Sovetlər 
Birliyinin sonunda böhran dövrünün başlanğıcı kimi qiymətləndirilirdi. Belə ki, 
1992-ci ildə Volqa hövzəsi və Xəzərin sahil zonası "ekoloji fəlakat zonası” 
adlandırılıb. Cənubi Xəzərin Kürətrafı zonası tarixən ixtiofaunasının müxtə-
lifliyi, vətəgə əhəmiyyətli balıqların zənginliyi və onların ovunun yüksək gös-
təriciləri ilə xarakterizə olunub və hazırda da bu özünəməxsusuluğunu 
saxlamaqda davam edir [Абдурахманов, 1962, 159-163;14-24].                         

Kür çayının mənsəbindən şimalda və cənubda yerləşən sahilyanı dəniz 
zonaları bir çox keçici və yarımkeçici balıq körpələrinin və yaşlı formalarının 
yaşayış yeridir. Bundan əlavə, respublikamızda fəaliyyət göstərən balıqar-
tırma təsərrüfatlarının əksəriyyəti Kürətrafı rayonda yerləşir və bu səbəbdən 
dənizin bu hissəsinə hər il milyonlarla balıq körpələri buraxılılır. 

Son onilliklərdə Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin mütəmadi dəyiş-
məsi, Kür çayı axının antropogen dəyişiklikləri, yeni su anbarlarının tikilməsi, 
çayın suyundan suvarma və digər texniki məqsədlər üçün geniş miqyasda 
istifadə edilməsi, sənaye və məişət tullantılları ilə suyun çirklənməsi, qanun-
suz balıq ovu, yeni balıq növlərinin Xəzərin faunasının tərkibinə daxil olması 
və s. balıq ovunun tərkibinin və miqdarının dəyişilməsinə səbəb olub 
[Quliyev, 2011, 5-9]. 

Yuxarıda qeyd olunan səbəblərdən Xəzər regionunda və ona tökülən 
çaylarda hidroloji, hidrokimyəvi və hidrobioloji dəyişikliklərin əmələ gəlməsi 
burada yaşayan və inkişaf edən müxtəlif balıq növlərinin də ekologiyasına, 
biologiyasına, yayılmasına və həmçinin, say miqdarına öz təsirini göstərib. 

Azərbaycanda vətəgə əhəmiyyətli balıq növlərinin biologiyası və ekolo-
giyası ilə bağlı elmi-tədqiqat işləri əvvəllər də bir sıra su hövzələrində - Kür 
çayının aşağı axının yuxarı hissəsində, qismən Kürağzı zonada, Mingəçevir 
və Varvara su anbarlarında və digər hövzələrdə həyata keçirilib 
[Абдурахманов, 1962, 377-392; Державин, 1956, 25-57]. 

Çəkilər (Cyprinidae) fəsiləsindən olan balıq növləri Azərbaycanın mü-
hüm vətəgə əhəmiyyətli, çox saylı balıqlarından olduğu üçün daima tədqiqat-
çıların diqqətini cəlb edib. Onların müxtəlif su hövzələrində morfobioloji xü-
susiyyətləri, yayılması, nəsilverməsi, ovlanması və s. haqqında çoxsaylı təd-
qiqatlar aparılıb. 

Azərbaycanın çəkilər fəsiləsinə aid olan balıq körpələrinin mərhələli 
inkişafının və onların ekoloji-morfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sahə-
sində ilk dəfə olaraq tədqiqat işləri Ş.M.Bağırova (1964) tərəfindən aparılıb. 
Bu tədqiqatların nəticəsi olaraq külmə, çapaq, çəki, şəmayı, qarasol, həşəm, 
kütüm və s. balıq növlərinin postembrional inkişaf mərhələləri haqqında  çox 
geniş və əhəmiyyətli məlumatlar əldə edilib [Ş.M.Bağırova, 2010].  

Ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasında elmi-texniki inkişafın əhə-
miyyətini qeyd etmək lazımdır. İnsanın təbiətlə münasibətlərinin elmi əsəs-
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larla qurulması üçün ekoloji dünyagörüşünün formalaşması vacib şərtdir. 
Yaşadığımız cəmiyyətin hər bir üzvü ətraf mühitin qоrunmasını dərk еtmə-
lidir. Əgər təbiətdən istifadə planlı, səmərəli aparılmasa, istehsalat labüd 
şəkildə təbiətin vahidliyi və bütövlüyünə zərər vuracaqdır. Ətraf mühitin qо-
runması prоblеmi dünyavidir və bütün dövlətlər оnun qоrunması tədbirlərini 
işləyib hazırlamalı həyata kеçirilməsinə nəzarət еtməlidirlər. 

ƏDƏBİYYAT 

1. Quliyev Z.M., Əliyev A.R., Seyid-Rzayev M.M. Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioloji 
ehtiyatları, onların artırılması və səmərəli istifadə olunması yollarına dair. - Bakı, Elm, 
2011, 107 s.  

2. Nəcəfov C.Ə., Məmmədov Ç.A., Hacıyev R.V. Balıqçılıq, balıqların yemləndirilmasi və 
ixtiopatologiya, Müəllim, 2019, 304 s.  

3. Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод  Азербайджана // Баку, Из-во АН Азерб. CCP, 
1962, 406 c.  

4. Абдурахманов Ю.А. Современное состояние запасов рыб бассейна р. Куры // 
Биологическая продуктивность Каспийского моря. Труды ВНИРО, Москва, Пищевая 
промышленность, 1975, Т. YIII, С. 159-163.  

5. Державин А.Н. Куринское рыбное хозяйство. -  Баку, АН Азерб. ССР, 1956, 435 с.  
6. Никольский Г.В. Экология рыб. - Москва, «Высшая школа», 1974, 357 с.  
7. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. Москва, Пищевая промышленность, 

1966, 375 c. 

 

THINKING ETHICALLY ABOUT ENVIRONMENTAL 
BIOTECHNOLOGY 

Dadashova Samira Nazim 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Philosophy 
Baku, Azerbaijan 

samira_889_87@mail.ru 

Supervisor: Ph.D. Muslumzadeh Dilara Mirsamad 

Abstract 
This article is dedicated to the analysis of environmental biotechnology through the 

ethics’ point of view. The author tried to show an unprecedented connection between the latest 
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‘A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic 
community. It is wrong when it tends otherwise’1 

 

Since the second half of the 20th century fundamentally aspects of various 
spheres of human life, including the human nature and the environment have 
been revealed under the conditions of a high level of science and technology’s 
development. So the improvement of the environmental situation, restoration 

                                                            
1 L. Aldo “The Sand County Almanac” (1949) 
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of the balance between human and nature, environment and society are the 
most significant problems of the modernity [Mamedov, 2015, 4]. In turn 
modernity leads to both the relativity of ethics and the expansion of the field of 
ethics: the concept of good extends to relationships with nature (environmental 
ethics) and scientific experiments (bioethics). 

In general environmental ethics assumes that ethical norms can and do 
govern human behavior toward the natural world. A theory of environmental 
ethics, then, must go on to explain what these norms are, to whom or to what 
humans have responsibilities, and how these responsibilities are justified. 
Different theories of environmental ethics offer various answers to these 
questions [Desjardins, 2013, 17]. The anthropocentric theory (I. Kant) argues 
that only human beings have moral value and our responsibilities to the natural 
environment are only indirect. While biocentric theory (A. Schweitzer) views all 
life as possessing intrinsic value. Such a point of view, in our opinion, may lead 
to environmental sustainability, when new biotechnology integrates into the 
nature in order to protect it for us and for future generation. It should be noted 
that modern biotechnology is all about the future: with its focus on molecular 
biology and its concern for increasing human health and life spans, using the 
chemistry of living organisms through cell manipulation to develop new and 
alternative methods aimed at cleaner and more effective ways of producing 
traditional products and at the same time maintain the natural beauty of the 
environment. 

Environmental biotechnology solves such ecological problems as the 
utilization of microorganisms and detoxification of hazardous wastes through 
the use of living organisms, improving quality of life. Biotechnology, at its core, 
is about understanding life and using this knowledge to benefit people.  

Although the role of ethics is often invisible, obviously, biotechnology and 
ethics are not only closely tied, but also mutually enriched with each other. 
Biotechnology promotes a certain vision of life, on the other hand only ethics 
can decide which things are viewed as good and to be encouraged or pursued, 
and which are bad and should be avoided or eliminated.  

The modern worldview, dominated by personal gain and selfishness, 
leads to the need to preserve humanistic values based on the principles of 
respect for the rights of all living beings. In turn, the humanistic and socio-
ethical principles formulated by philosophy should be directly involved in the 
process of cognition itself, performing a regulatory function at all the stages of 
development of new technologies. 
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Xülasə 
Qazin nəqli sistemində istifadə olunan boru kəmərləri sistemində etibarlılıq və təhlükə-

sizlik problemləri onlarda korroziyadan mühafizənin səviyyəsi ilə müəyyən edilir.  
Məqalədə problemin həlli istiqamətində aparılan tədqiqatlar nəticəsində polimer-birum 

əsaslı və nanodolduruculu örtüt materialından istifadə olunması tövsiyə olunur. 
Açar sözlər: Boru kəməri, örtük materialı, korroziya, neft, qaz. 
 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikada neft və qaz çıxarma onun Xəzər 
dənizi akvatoriyasında və əsasən Abşeron yarımadasında yerləşir kəşf 
olunmuş 57 yataqlarda aparılır. Bu yataqların 85 %-ə qədəri ölkənin quru 
ərazilərində yerləşsələrdə, çıxarılan neftin və qazın böyük əksəriyyəti Xəzər 
dənizində yerləşən yataqların payına düşür. Bu yataqlardan hasil olunan neft 
və qaz sahilə boru kəmərləri sistemi ilə ötürülür.   

Azərbaycanın mövcud boru kəmərləri sistemi Xəzər dənizindən 
başlayaraq Abşeron yarımadası və sonradan ölkənin bütün coğrafi 
ərazilərində şaxələnmişdir. Bu ərazilərin ekoloji durumu, buradakı su və 
torpağın tərkib göstəriciləri boru kəmərləri sisteminin etibarlılıq və 
uzunömürlüyünə ciddi təsir edir.  

Bunları nəzərə alaraq təqdim olunan məqalədə neftin və qazın nəqil ilə 
baqlı mövcud magistra boru kəmərlərinin etibarlılıq və uzunömürlüyünə təsir 
edən amillərin təhlilinə baxılmış və onların aradan qaldırılması ilə bağlı 
təkliflər işlənmişdir. 

 Xəzər dənizinin çirklənməsində əsas amillərdən birisi də burada 
aparılan qazma işləridir. Müəyyən edilmişdir ki [1], normal istismar şəraitində 
aparılan hər bir quyunun qazılması zamanı dənizə 30-120 ton neft, 150-400 
ton şlam və digərləri tullanılır. Bu maddələrin hər bir toksik olmaq ətraf mühit 
üçün olduqca təhlükəlidir.  

Xəzər dənizinin ekoloji durumuna təsir edən faktorlardan birisi buradakı 
estakada, platformalar və digər dayaq vasitələrinin, eləcə də neftmədən 
avadanlıqlarının və mövcud boru kəmərlədi sistemlərində baş verən 
korrozion proseslərdir [1]. Bu proseslər dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi ilə 
ciddi şəkildə mürəkkəbləşdirir.  
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Son 20 ildə Xəzər dənizinin səviyyəsi 2,4 mert yüksəlmişir və bu ten-
densiyanın artacağı gözlənilir. Bu isə istər dənizin özündə, istərsə də onun 
sahil zolzğında yerləşən boru kəmərlərinin, avadanlıq və qurğuların sualtında 
qalması ilə bağlı korroziya proseslərinin intensivləşməsinə əsas yaradır.  

Son illər neft və qaz yataqlarının işlənməsi istiqamətində aparılan təd-
qiqat işlərinin nəticəsinə əsaslanaraq müəyyən etmək olar ki, burada tətbiq 
edilən avadanlıq və qurğuların, eləcə də boru kəmərləri sisteminin etibarlılığı 
və uzunömürlülüyü, eləcə də baş verən imtina və qəza səbəbləri onların 
aqressiv mühitin təsirindən nə dərəcədə mühafizə olunmasından asılıdır. 
Əgər dəniz şəraitində istismar olunan avadanlıq və qurğularda korrozion da-
ğılmanın sürəti dəniz suyunun səviyyəsi, buradaki üzvi və qeyri-üzvi mad-
dələrin tərkibi və miqdarından asılıdırsa, qurudakı metal konstruksiyalarda 
bu prosesin reallaşması torpaq sahəsinin xarakteristikası ilə müəyyən edilir.  

Maqistral və mədənlərarası qaz kəmərləri sistemlərində baş verən qəza 
səbəblərinin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, buradan göründüyü 
baş verən qəza səbəblərinin 70-85 % korroziya prosesləri iə bağlıdır. 

Hal-hazırda Azərbaycanın maqistral qaz kəmərlərinin ümumi üzunluluğu 
3390 km-dən çoxdur [2]. Bunların 836 km-nin diametri 1220 mm, 802 km-nin 
diametri 1020 mm, qalanının diametrləri 720 və aşağıdr. Bundan əlavə 
Respublikanin şəhər qaz təchizat sistemində uzunluğu 36000 km-dən yuxarı 
olan qaz kəmərləri sistemi mövcuddur və onların vasitəsi ilə Bakı şəhərinin 
12 rayonunda və 57 regionda əhali, məişət komunal və sənaye müəssisələri 
qazla təmim olunurlar.  

Magistral neft və qaz kəmərləri müvafiq beynəlxalq əməliyyat şirkətləri 
tərəfindən texniki, texnoloji və ekoloji nəzarətdə, mədənlərarası neft və ölkə-
daxili qaz kommunikasiya xəttləri müvafiq olaraq “Azneft” və “Azəriqaz” İB-
ləri tətəfindən tənzimlənirlər.  

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, burada tətbiq 
olunan boru kəmərlərinin, eləcə də avadanlıq və qurğuların 55-60%-i  yüksək 
konsentrasiyalı, üçdə biri orta konsentrasiyalı aqressiv mühitlə təmasda 
olmaqla korroziyadan etibarlı mühafizə olunmalıdır, qalanları isə zəif mühit 
təsirlərinə məruz qaldıqlarından sadə korroziyadan mühafizə metodlarının 
tətbiqi ilə kifayətlənə bilərlər.  

 Problemin həlli istiqamətində aparılan tədqiqatlar nəticəsində polimer-
birum əsaslı və nanodolduruculu örtüt materialından istifadə olunması tövsi-
yə olunur. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы сорбционного извлечения токсичных элементов из сточных 

вод путем исполь-зования материалов природного происхождения. Обоснован выбор 
сорбентов алюмосиликатного типа, основанный на том, что аморфная кристаллическая 
решетка бентонитовой глины, состоящая из различ-ных химических элементов 
удерживает на своей поверхности ряд токсичных элементов. 

Ключевые слова: сорбент, сточные воды, токсичные элементы, процесс 
адсорбции. 

 

На объектах химической и других отраслей образуется значитель-
ное количество сточных вод, которые довольно часто без обезврежи-
вания, перемешиваются с водой, сливаются в водоемы, а иногда непос-
редственно в Каспийское море. Требования к предельно-допустимым 
значениям  токсичных элементов в сточных водах все более ужесточа-
ются.  

Одним их таких эффективных мер является метод сорбционной 
очистки путем использования в качестве сорбента материалов природ-
ного алюмосиликатного сырья. 

В последние годы разработаны многочисленные методы сорбцион-
ного извлечение токсичных элементов, но основная цель-минимизация 
нега-тивного воздействия отходов предприятий ряда отраслей на окру-
жающую среду, все еще остается не завершенной. 

В настоящее время почти во всех отраслях промышленности 
(нефтеперерабатывающая, метал-лургическая, и др.) для глубокой 
очистки и осушки технологических потоков, качества готовой продукции, 
атмосферного воздуха и др. в широком масштабе прибегают к адсорб-
ционному методу.  

Азербайджанская Республика располагает обширным запасом 
многих и полезных ископаемых, среди которых одно из ведущих мест 
принадлежит бентонитовым рудам. Был разработан ряд эффективных 
сорбентов, аморфная кристалл-лическая решетка которых состоит из 
различных химических элементов, таких как алюминий, магний, натрий, 
калий, железо), адсорбирующая на своей поверхности ряд токсичных 
элементов. (рис.1) 
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Рис.1. Кристаллическая решетка бентонита 

 
В наших исследованиях термически обра-ботанный до 900 0С 

образец бентонитовой глины месторож-дения  Гызыл-Даре Хызынского 
месторождения был подвергнут дериватографи ческому методу анали-
за, который проводился на дериватографе STA-449 F3 Jupiter (произ-
водства Германия). 

 

Рис. 2. 

Кривая дифференциально-сканирующей образца (рис.2) в атмос-
фере воздуха характеризовалась наличием эндо- и экзо- термических 
эффектов в интервале 20-900 0С. При температуре 228 0С установлено 
появление эндотермического эффекта, связанного с удалением адсор-
бированной воды. При дальнейшем нагреве при температуре 589,6 0С 
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наблюдался эффект связанный с удалением структурированной воды. 
При 712,1 0С и 839,3 0С происходит изменение модификации крис-
таллической решетки бентонита.  

Литература 

1.  Гаджиев Н.И. Экологическая вершина 30-ти летнего контроля в Каспийском море. 
//Энергия. Экология.Экономика. Баку. 2001, №2 с.92-95 

2.  Матвеев М.В., Зейналов С.Р. Перспективы снижения ущерба природной среды, 
наносимого нефтегазодобывающей отраслью. //Экономика природопользования, 
2005, №4 с.70-79 

3.  Cадыхов Н.М., Халилов А.Д., Джабраилова З.А., Ахундова З.А..Перспективы исполь-
зования глин беглярского месторождения. //Аз. Хим. журнал, 2009, №3 с.197-202 

4.  Сафаров Р.С. Исследование адсорбции фенола на модифицированных формах 
бентонита //Альманах современной науки и образования, Тамбов, 2009, №5, с.123-
125/ 

5. Ballerini D. Processing for decontarmination of soils and growndwates. //Energy. Ekology. 
Ekonomy. Baku. 2001. p.60-63 

 

BAKI BUXTASININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ 

Bayramova Aytən Ramiz  

Bakı, Azərbaycan 
ayten_bayramova_91@mail.ru 

Elmi rəhbər: Hacızadə Fuad Mahmud 

Xülasə 
Bakı Buxtasında Ətraf Mühitə dair vəziyyətin öyrənilməsi bu ərazidə çöküntülərin mineral 

neft və yağlar və polisiklik aromatik karbohidrogenlərlə (PAH) kifayət qədər çirkləndiyini aşkar 
etmişdi. Səth suları lokal şəraitdə mineral yağlar və bioloji zərərli karbohidrogenlərlə 
çirklənmişdir. Səth sularda mövcud olan lokal çirklənmələrə sənaye və şəhər tullantıları və 
birbaşa Buxtaya axıdılan çirkab suları aid edilə bilər.  

Açar sözlər: Bakı buxtası, tədqiqat, ekologiya. 
 

Bakı şəhəri 60 km Xəzər dənizinə daxil olan Abşeron yarımadası üzə-
rində yerləşir. Bakı Buxtası bu yarımadanın Cənub bölgəsində yerləşir, onun 
yarı-dairəvi forması təqribən 60 km2  ərazini əhatə edir. Ötən əsr ərzində Bakı 
Buxtası və onun ətraf bölgələrində  əsasən neft geologiyası və hasilatı kimi 
böyük sənaye fəaliyyətləri mövcud olmuşdur. Bu sənaye fəaliyyətləri həm 
suda həm quruda kifayət qədər çirklənmələrə səbəb olmuşlar.  

Buxtaya axıdılan bu çirkab maddələri həm insanlara həm də ətraf mühitə 
birbaşa mənfi təsir göstərir. İnsan və ətraf mühitə təsir edən bu risklər Bakı 
Buxtasının (gələcəkdə) istifadəsi ilə bağlıdır. Gələcəkdə bu istifadənin müm-
künlüyü şəhərin inkişaf planı ilə birgə   Azərbaycan Hökumətinin hədəflərinə 
bağlıdır. Bu hədəflər öncədən Ətraf Mühit Vəziyyətinin öyrənilməsinə dair 
hesabatda göstərildiyi kimi Bakı Buxtası üçün davamlı inkişaf planını müəy-
yən etməkdə atılan ilk adımdır [Məmmədov, 2005, 1]. 
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Bakı Buxtasının çirklənmə ilə bağlı vəziyyətini müəyyən etmək üçün 

həyata keçirilmiş Ətraf Mühitə dair Vəziyyətin öyrənilməsi (ƏMVÖ) bir çox 

yeni dəyərli informasiyanı və bunun əsasında gələcəkdə həll edilməsi tələb 

olunan əsas məsələləri ortaya çıxarmışdır. ƏMVÖ-nin nəticəsi aşağıdakı 

kimi olmuşdur: 

2012-ci il aprel və 2012-ci il avqust aylarında həyata keçirilmiş bütün 

tədqiqatlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Bakı Buxtasında mineral 

neftlə (NKÜM) çirklənmə ciddi səviyyədədir. Buxta demək olar ki, bütünlüklə 

yüngül səviyyədən çox yüksək səviyyəyə qədər mineral neftlə çirklənmiş, 

yalnız bir neçə yerdə neft konsentrasiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə olma-

dığı müəyyən edilmişdir. Buna baxmayaraq, burada “təmiz” kimi müəyyən 

edilə bilən heç bir sahə olmamışdır. Mineral neft konsentrasiyaları, eləcə də 

polisiklik aromatik karbohidrogenlərlə (PAH) əlaqədar çirklənmə elə səviy-

yədədir ki, bu, Buxtanın çox hissəsində dəniz dibinin “ölü” hesab edilə bilə-

cəyi səviyyədə dəniz dibində yaşayan orqanizmlərin yoxluğu ilə nəticələn-

məklə, Buxtanın ətraf mühitinin vəziyyətinə birbaşa təsir edir. Çöküntüdə mi-

neral neft konsentrasiyaları o qədər yüksəkdir ki, mineral neftin dəniz su-

yunda həll ola  bilməsi və ya təzahürünü ifadə edən “neft sızması” heç bir 

tədbir görülmədiyi halda illərlə problemə səbəb olacaq. Həmçinin, çöküntü-

lərin keyfiyyətləri ilə bağlı, misal olaraq Aİ-nın standartları ilə uyğunluğa nail 

olmaq illərlə mümkün olmayacaq.  

Bununla yanaşı PAH-in bio-əlverişliliyi çox yüksəkdir, bu onu ifadə edir 

ki, PAH çöküntü hissəciklərinə tam sovrulmur və ona görə də su orqanizmləri 

və insan orqanizmləri tərəfindən mənimsənilmək üçün əlverişlidir. Zəhərli, 

mutagen və kanserogen xüsusiyyətlərinə görə PAH-lərin mənimsənilməsi 

ekosistem və insan orqanizmlərinə ciddi mənfi təsirlər edə bilər.   
Cari vəziyyətə əsasən, Buxtada çöküntü qatının oksigensiz olması eh-

timal edilir ki, bu da dəniz suyunun keyfiyyəti yaxşılaşacağı (və potensial ola-

raq daha çox oksigen tərkibli olacağı) halda belə Buxtadakı çirkləndiricilərin 

biodeqradasiyası üçün potensialın mümkün olmadığını ifadə edir. Burulğan-

lıq (külək, axın, gəmilərin hərəkəti nəticəsində) nəticəsində su fazasına mine-

ral neftin sızması halları istisna olmaqla, çöküntülərin çirklənmə səviyyələ-

rində əhəmiyyətli dərəcədə azalma mümkün deyil [Məmmədov, 2006, 2]. 

Bu tədqiqata əsasən, dəniz suyunun keyfiyyətinə təsir edən əsas çirklən-

mə mənbəyi Bakı Buxtasında məişət/sənaye kanalizasiya suburaxıcıların-

dan axıdılan çirkab sulardır. Əsasən təmizlənməmiş vəziyyətdə olan bu çir-

kab sular kimyəvi birləşmələr (xüsusilə mineral neft) və bioloji orqanizmlərlə 

(bağırsaq çöpləri kimi) əlaqədar olaraq suyun keyfiyyətinin aşağı olması ilə 

nəticələnir. Kanalizasiya suburaxıcılarından atqıların yayılmasının çox dina-

mik, çox vaxt küləklə hərəkətə gətirildiyini və fəsildən asılı olaraq müxtəlif 

yerlərdə baş verdiyini görürük. Şəhər mərkəzi və yaxta klubunun yaxınlı-
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ğındakı ərazilərdə bəzən çirkləndiricilərin yüksək konsentrasiyaları qeydə 

alınır və bu ərazilər çox vaxt nəzərəçarpacaq dərəcədə çirkləndirilir [Əliyev, 

2012, 3]. 
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Xülasə  
Yer kürəsindəki su ehtiyatlarının 97,5 faizi şor, yalnız 2,5 faizi içməli sudan ibarətdir. Şirin 

suyun da 96 faizi bərk haldadır. Maye vəziyyətində olan su ümumi şirin su həcminin təxminən 
0,8-1 faizini təşkil edir. Son 50 ildə isə məişətdə su sərfi 31, sənayedə 39, kənd təsərrüfatında 
isə 28 dəfə artıb. Təxminən 2030-cu ilə qədər Çinin şimalında və Hindistanın cənub-şərqindəki 
əsas su təbəqəsi quruyacaq. 

Açar sözlər: su ehtiyatları, su təbəqəsi, su çatışmazlığı, içməli su. 
 

Qlobal miqyasda su çatışmazlığı probleminin kəskinləşməsi  son illər su-
dan səmərəli istifadə məsələsinin aktuallığını daha da artırır. İçməli su və 
kanalizasiya təsərrüfatının qlobal problemlərinin öyrənilməsi və onların ara-
dan qaldırılması, yeni texnologiyalardan istifadə imkanlarının araşdırılması 
olduqca əhəmiyyətlidir. İçməli sudan səmərəli istifadə, tullantı sularının emal 
edilərək digər məqsədlərə yönəldilməsi hazırda dünyada prioritet məsələlər 
sayılır. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının hesablamalarına görə, son 100 il 
ərzində içməli suya olan tələbat əhalinin artım tempinə nəzərən iki dəfə artıb. 
Hazırda 1,1 milyard insan təmiz içməli su əldə etmək imkanından məhrum-
dur, 2 milyard insan hər gün su çatışmazlığı problemi ilə üz-üzədir. Dünyanın 
su ehtiyatları üzrə mövcud vəziyyətlə bağlı qısa arayışda qeyd edilir ki, bu 
gün Yer üzündə 700 milyon insan su qıtlığından əziyyət çəkir. Əsaslı müda-
xilələr olmasa, on il sonra onların sayı 3 milyard nəfərə çata bilər: Belə ki, 
dünya əhalisinin 40%-i iki və ya daha çox ölkənin nəzarət etdiyi transsərhəd 
su mənbələrindən asılıdır. BMT-nin statistikasına görə, təkcə son 50 il ərzin-
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də şirin su ehtiyatlarına nəzarət uğrunda 500 siyasi qarşıdurma və 37 silahlı 
toqquşma baş vermişdir. Hazırda dünya dövlətləri arasında yeni qütbləşmə 
tipi - su ehtiyatlarına malik olan və su çatışmazlığı ilə üzləşən dövlətlərin 
koalisiyalar yaratması səyləri müşahidə olunur. BMT-nin, Avropa İqtisadi 
Komissiyasının və digər beynəlxalq təşkilatların transsərhəd sulardan səmə-
rəli istifadə olunmasına dair 20-dək sənəd qəbul etmələrinə baxmayaraq, 
həmin konvensiyaların bir çoxu hələ də tətbiq olunmayıb. 

YUNESKO-nun yaydığı məlumata əsasən, 2030-cu ildə planetimizin 

əhalisinin 47 faizi su çatışmazlığı ilə üz-üzə qalacaq. Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının (ÜST) hesablamalarına görə, planet əhalisinin 20 faizi çirkli su-

dan istifadə edir. Sudan qaynaqlanan xəstəliklərdən hər 8 saniyədə 1, bir saatda 

450, bir gündə 10 min 800, bir ildə 3 milyon 888 min uşaq həyatını itirir. 

Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına əsasən, 2025-ci ildən sonra qlobal 

şirin su çatışmazlığı problemi dünyanın bir sıra ölkələri üçün siyasi və sosial-

iqtisadi təzyiq vasitəsinə çevriləcəkdir. 

Hazırda dünyanın ən çox susuzluqdan əziyyət çəkən ölkələri sırasında 

birinci yeri Afrika tutur. Əslində, bu qitə beynəlxalq su hövzələrinin üçdə 

birinə malikdir, lakin bu qədər su mənbələrinin 6 faizindən istifadə edə 

bilir. Bu gün Afrikada 300 milyon insan təmiz sudan, 313 milyona yaxın insan 

isə kanalizasiyadan məhrumdur. Beynəlxalq araşdırmalara görə, qarşıdakı 

20-30 il ərzində Afrika ölkələrində iqlim dəyişkənliyi və əhalinin artması ilə 

əlaqədar su qıtlığı yaşanacaq. Asiya və Okeaniya ölkələrində də vəziyyət 

ürəkaçan deyil. Mütəxəssislər bildirir ki, hazırda Çinin təxminən 400 şəhəri 

su çatışmazlığı ilə üz-üzədir. Hindistanda isə 2025-ci ilə qədər təmiz suya 

tələbatın ikiqat, sənayenin suya tələbatının isə üçqat artacağı gözlənilir.  

20 ildən sonra təhlükə son həddə çatacaq. Şimali Amerikada isə su 

axınlarının yarısı çirklənmişdir. ABŞ-da elektrik stansiyaları ölkədə kənd tə-

sərrüfatından sonra ikinci ən böyük su istehlakçısı qismində çıxış edir. 

Burada dəniz suyu qızdırılaraq şirinləşdrilir sonradan soyudulur. Avropa 

ölkələrində problem nisbətən yoluna qoyulmuş kimi görünür. Məsələn, Alma-

niyada su təchizatı müəssisələri fermerlərə ekoloji cəhətdən təmiz fəaliyyətə 

keçmələri üçün pul ödəyirlər.  

Göründüyü kimi, ardıcıl tədbirlərə ehtiyac var. Cənubi Qafqazdakı vəziy-

yətə gəlincə, burada ümumi su ehtiyatının 62 faizi Gürcüstanın, 28 faizi 

Ermənistanın, 10 faizi isə Azərbaycanın payına düşür. Ərazisinin hər kv.km-

nə və əhalinin hər nəfərinə düşən yerüstü su ehtiyatları göstəricisinə görə, 

ölkəmiz Cənubi Qafqaz ölkələri və Rusiyadan geridə qalır. Azərbaycanın 

yeraltı içməli su mənbələrində 23764,28 milyon kubmetr gün-su ehtiyatı var. 

Orta illik yerüstü su ehtiyatı isə 32,3 milyard kubmetrdir. Respublikamızın 

ərazisinin dörddə üç hissəsi Kür çayı hövzəsinə düşür və bu çay ölkə əhalisi 

üçün əsas içməli su mənbəyidir. Azərbaycana Kür çayı vasitəsilə daxil olan 
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suların çox hissəsi Gürcüstan və Ermənistan ərazisində formalaşır. Təəssüf 

ki, bu sular da qonşu ölkələr tərəfindən daim çirkləndirilir.  
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FOTOSİSTEM II  KOMPLEKSİNİN FOTOKİMYƏVİ FƏALLIĞINA 
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Xülasə 
Fotosistem II kompleksinin (FSII) fotokimyəvi fəallığı yüksək temperaturun və intensiv 

işıq şüalarının təsirindən inhibirləşmişdir. İnkubasiya mühitinə qliserin və ya saxarozanın əlavə 
edilməsi FS II kompleksinin temperatur (qaranlıq) və birgə temperatur/işıqlanma 
inhibirləşməsinin qismən qarşısını almışdır.  

Açar sözlər: fotosistem II, fluoressensiya, termoinhibirləşmə, fotoinhibirləşmə 
 

Ətraf mühitin təbii ekstremal amilləri – quraqlıq, şoranlıq və yüksək tem-
peraturun təsiri, eləcə də insan fəaliyyəti və texnogen qəzalar nəticəsində 
yaranan - zəhərli üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr və s. amillər bitkilərdə 
metabolik proseslərə təsir göstərərək onların inkişafını ləngidib ekosistemə, 
kənd təsərrüfatına və bütövlükdə cəmiyyətin inkişafına ciddi təhlükə yaradır. 
Bu amillərin iki və ya daha artığının birgə və ya ardıcıl təsiri zamanı isə 
bitkinin fizioloji halından, stressorların növündən, təsir müddətindən və dərə-
cəsindən asılı olaraq cavab reaksiyalarının daha mürəkkəb qanunauyğun-
luqlarla baş verməsi mümkündür. 

Stres amillərinin bitkilərdə ilkin təsir göstərdiyi əsas hədəflərdən biri 
bioloji varlıqları enerji və oksigenlə təmin edən fotosintez prosesidir. Bu amil-
lərin təsiri fotosintez reaksiyalarını ləngidir və nəticədə bioloji məhsuldarlığı 
aşağı salır. Buna görə də fotosintetik membranların funksional fəaliyyətinə 
stres amillərinin təsiri mexanizmlərinin öyrənilməsi yer üzündə həyat proses-
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lerinin balansının aydınlaşdırılması üçün vacib olmaqla müasir biologiyanin 
aktual problemlərindən olmuşdur. 

Digər tərəfdən müasir dövrdə fotosintetik komplekslər, o cümlədən ikinci 
fotosistemə (FSII) xas olan quruluş və funksional prinsiplərin süni təkrarına 
əsaslanan enerji çeviricilərinin işlənib hazırlanması üçün də intensiv 
tədqiqatlar aparılır. Bu sahədə aparılan tədqiqatların əsas istiqamətlərindən 
biri fotosintez əsaslı süni enerji çeviricilərinin komponentlərinin (antenna, 
reaksiya mərkəzi və s.) stabillik prinsiplərinin aydınlaşdırılmasıdır. Bu isə təbii 
sistemdə baş verən proseslərin inhibirləşmə və bərpa yollarını araşdırmaqla 
reaksiya mexanizmi və müxtəlif komponentlərin təbii sistemdə funksiyasının 
öyrənilməsini əhəmiyyətli edir.  

      Tədqiqatların məqsədi paralel və ardıcıl təsir edən iki müxtəlif amilin 
– yüksək temperatur və işıqlanmanın bitkilərin FS II kompleksinin fotokimyəvi 
fəallığına təsiri mexanizmlərinin in vitro şəraitində öyrənilməsidir. 

Tədqiqatlarda ispanaq bitkisinin tilakoid membranlarının Triton X-100 
detergenti ilə işlənilməsi və çökdürülməklə izolə olunmuş fotosistem II (FSII) 
ilə zəngin membran fraqmentlərindən (BBY hissəcikləri) istifadə olunmuşdur 
[Berthold et al., 1981; Фейзиев Я.М. 2009]. Təcrübələr  50 mM MES-NaOH 
(pH6.1), 20 mM NaCl, 3 mM MgCl2 məhlulunda aparılmış, lazım gəldikdə 
digər komponentlər əlavə olunmuşdur. Preparatlar bufer məhlulunda 5 dəq 
müddətində qaranlıqda müxtəlif temperaturların (20-55 °C intervalında 
termostatla tənzimlənən) və ya müəyyən temperaturda yüksək intensivlikli 
işıqlanmanın təsirinə məruz qoyulmuşdur. İnhibirləşdirici inkubasiya müddəti 
bitdikdən sonra nümunə 1:2 (həcmcə) nisbətində soyuq bufer məhlulu ilə 
durulaşdırılmışdır. Ölçülər elektromexaniki modulyatorla təchiz olunmuş 
birşüalı optik spektrometrlə aparılmışdır. 

Təcrübələr göstərdi ki, qaranlıqda müxtəlif temperaturlarda inkubasiya 
olunmuş FSII preparatlarının fotokimyəvi fəallığı əsasən 40-55°C intervalın-
da kəskin azalmış, aşağı temperaturlarda (20-40°C) isə nisbətən sabit ol-
muşdur. Müxtəlif temperaturda işlənilmiş və işığın təsirinə məruz qalmış 
preperatlarda FS II kompleksinin fotokimyəvi fəallığı nisbətən monoton kine-
tika ilə azalmış, lakin sonda qaranlıq preparatlarda müşahidə olunan fəal-
lıqdan yüksək olmuşdur. Bu fərqliliyin mexanizmi aydınlaşdırılmışdır. 

Müxtəlif protektorların ikinci fotosistemin temperatur (qaranlıq) və birgə 
temperatur/işıqlanma inhibirləşməsinə təsiri öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlarda 
protektor kimi qliserin və saxarozadan istifadə olunmuşdur. Preparatlar 50% 
qliserin (həcmcə) və ya 1 M saxaroza əlavə edilmiş məhlulda 5 dəq müd-
dətində müəyyən temperaturda qaranlıqda və ya həmin temperaturda yük-
sək intensivlikli işıqlanmanın təsiri altında inkubasiya edilərək FSII-nin foto-
kimyəvi fəallığı ölçülmüşdür. Göstərilmişdir ki, qliserinli mühitdə yüksək tem-
peraturlarda həm qaranlıqda, həm də işıq altında inkubasiya edilmiş pre-
paratlarda FSII kompleksinin fotokimyəvi fəallığı qismən mühafizə olunmuş-
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dur. Məhlula saxarozanın(1M) əlavə olunması isə FSII preparatlarının foto-
kimyəvi fəallığının daha yüksək dərəcədə mühafizə olunmasına gətirmişdir.  

Digər protektorların  təsirinin və inhibirləşmə mexanizmlərinin öyrənilməsi 
istiqamətində tədqiqatlar davam etdirilir.  
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Xülasə  
Pleurotus ostreatus göbələyinin gümüş nanohissəciklər əmələ gətirməsi xassəsi öyrənil-

mişdir. Göbələk qaranlıq mühitində daha tez bir zamanda gümüş nanohissəcik sintez etmişdir. 
Qidalı mühitin rənginin tündləşməsi nanohissəcik əmələ gətirmə xassəsini təsdiqləyən xüsu-
siyyətlərindən ilkidir. 

Açar sözlər: Gümüş nanohissəcik, göbələk, nanopreparat, nanotexnologiya. 

    
Nanohissəciklər IX əsrin əvvəllərinə qədər Mesopotamiyada sənətkarlar 

tərəfindən qabların səthində parlaqlıq effektinin yaradılması üçün istifadə 
edirdilər (Reiss and Hutten, 2010; Khan et al., 2012). İnsan xəstəliklərinin 
müalicəsində gümüş nanohissəciklərinin xassələrinin tətbiqi, hazırda 
laboratoriya şəraitində və heyvanlar üzərində öyrənilir.Həmçinin onların, tok-
sikilik xassələri, potensial effektivliyi və iqtisadi səmərəliliyi araşdırılır. Nano-
hissəciklərin xərçəng hüceyrəsinə və viruslara qarşı nanopreparatların hazır-
lanmasında böyük əhəmiyyəti vardır.“Yaşıl nanotexnologiya”da nanohissə-
ciklərin sintezi üçün əsas səmərəli amil mikroorqanizmlərdən istifadə etmək-
dir.1980-ci ildən Müasir Nanotexnologiyanın yaranması ilə göbələklər nano-
hissəciklərin kimyəvi sintezində alternativ bioloji üsul kimi tətbiq olunmağa 
başlanıldı. 

Tədqiqat işimizin məqsədi Pleurotus ostreatus göbələyinin gümüş nano-
hissəciklər əmələ gətirməsi xassəsinin öyrənilməsidir. Bu göbələklər qida 
məhsulu kimi də istifadə olunur. Eyni zamanda yırtıcı göbələk kimi geniş 
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spektrə malik fermentlər sintez edirlər. Onlar öldürücü təsirlər nəticəsində 
nematodları iflic edə bilir və onların tərkibində olan azotu əldə edirlər. 

Pleurotus ostreatus BDU-12 ştamı BDU-nun mikrobiologiya kafedra-
sının kulturalar kolleksiyasından götürülmüşdür, ştam 2 qidalı mühitdə becə-
rilmişdir. Birincisi, sintetik qidalı mühitdir ki, tərkibi - qlükoza, pepton, 
NH4NO3, NaCl, MgSO4, KH2PO4 ; ikinci isə orta sıxlığa malik olan qidalı 
mühitdir ki,tərkibi-qlükoza, qliserin, maya ekstraktı, pepton, NaNO3, MgSO4-
dən ibarətdir. İnkubasiya 7-14 gün ərzində aparılmışdır. Sintetik qidalı mühit-
də inkişaf, digər qidalı mühitə nisbətən daha sürətlə getmişdir. Nəticə olaraq 
sintetik qidalı mühitdə inkubasiyadan sonra göbələklər distillə ilə yuyulmuş 
və 100 ml həcmində (0,001M və ya 10M) qatılıqlı gümüş nitrat (AgNO3) 
məhlulu əlavə edilmişdir. Termostatda optimal temperaturda və qaranlıqda 
saxlandıqdan sonra ilk vizual olaraq baxılmışdır. Qarışığın rənginin açıq 
sarıdan tünd qəhvəyiyə doğru dəyişməsi müşahidə olunmuşdur. Nanohissə-
cik əmələ gətirməsi UV – VİS spektrofotometrik analiz nəticəsində müəyyən 
edilmişdir. Nəticə olaraq 400-450 nm udulma görülmüşdür. Bu udulma gü-
müş nanohissəciklər üçün xarakterik olan udulmaya xasdır. Bu isə öz növ-
bəsində gümüş nanohissəciyin Pleurotus ostreatus göbələyinin sintez 
etdiyini təsdiqləyir.  

Ədəbiyyat 

1.  Abbasov V.M., Nanokimya və nanotexnologiya, Bakı, 2010, s. 3-4 
2.  Devika, R., Elumalai, S., Manikandan, E., et al. 2012. Biosynthesis of silver nanoparticles using 

the fungus Pleurotus ostreatus and their antimicrobial activity. Sci.Rep., 1(2012),p.557.  
3.  Senapati, U.S., and Sarkar, D., Characterization of biosynthesized zinc sulphide nanoparticles 

using edible mushroom Pleurotus ostreatus. Indian J Phys 2014. 88(6): p. 557-562.  

 

ÜZVİ ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRƏ QARŞI MÜBARİZƏDƏ 
MİKROORQANİZMLƏRİN ROLU 

Qəhrəmanova Könül Ramiz 

AMEA Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu  
Bakı, Azərbaycan 
biopearl@mail.ru 

Elmi rəhbər: Məmmədova Pərvin Şamxal 

Xülasə  
Ətraf mühitdə müxtəlif növ üzvi çirkləndiricilərin yayılması bütün biosferdə arzuolunmaz 

dəyişikliklərə, xüsusilə torpaq təbəqəsinin fiziki-kimyəvi xassələrinin pisləşməsinə, münbitliyin, 
məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Pollyutantlarla mübarizədə mikroorqanizmlərin rolu 
danılmazdır, hətta bəzən ətraf mühitin təmizlənməsində ən perspektivli və ekoloji təhlükəsiz 
üsul hesab edilir. 

Açar sözlər: bioremediasiya, ekologiyada biotexnoloji üsullar, torpaqların pestisidlə 
çirklənməsi, destruktor-mikroorqanizmlər, torpaq mikroorqanizmləri 
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Müasir dövrdə ətraf mühitin çirklənmə xüsusiyyətləri öyrənilərkən pesti-
sidlərə xüsusi diqqət yetirilir. Kimyəvi pestisidlərin tətbiqi ilə ətraf mühitin 
çirklənmə intensivliyinin kəskin artması və kənd  təsərrüfatı məhsuldarlığının 
keyfiyyətinin aşağı düşməsi bir çox dünya ölkələrində ətraf aləmin mühafizəsi 
üçün bioloji metodların işlənib hazırlanması və tətbiqinin vacibliyini ortaya 
qoydu [Babayev, 2011,95-100]. Adətən, istifadə olunan pestisidlərin yalnız 
bir faizindən istənilən məqsəd əldə etmək olur, qalan 99%-i ətraf mühitə dü-
şərək torpağı, havanı çirkləndirir, biotanı zəhərləyir. Alimlər müəyyən etmiş-
lər ki, pestisidlərlə zəhərlənmiş məhsulların istfadəsi ilə uşaqlarda hiperaktiv-
liyin, əqli və fiziki ləngimələrin, diqqət qıtlığı sindromunun olması arasında 
birbaşa əlaqə vardır.  

Torpaqda toplanan pestisid qalıqlarının parçalanması ətraf mühitin 
qorunmasının ən vacib məsələlərindən biridir. Pestisidlərdən istifadənin nor-
ma və qaydalarına riayət olunmadan intensiv tətbiq olunduğu torpaqlar xüsu-
silə daha çox dağıdıcı təsirə məruz qalır. [Бабкина, 2003,  Ксенофонтова, 
2015, 115-122 ].     

Son illər ərzində ekoloji tarazlığın qorunmasında mikroorqanizmlərin 
rolunun böyük olması müəyyən olunmuşdur. Pestisidlə çirklənmiş torpaqların 
mikroorqanizm-biodestruktorların tətbiqi ilə təmizlənməsi üsulu şübhəsiz 
effektivliyi və qənaətliliyi ilə seçilir [Ксенофонтова, 2016, 718-720].  

İşin məqsədi Salyan rayonu ərazisindən  götürülmüş 4,4-dixlordifenil-
trixloretan (4,4-DDT) pestisidi ilə çirklənmiş torpaq nümunələrinin mikrobioloji 
analizi və çirkləndiricilərin parçalanmasına səbəb olacaq mikroorqanizm-
detoksikatorların seçilməsidir.  

Tədqiqat obyekti olaraq pestisidlərin saxlandığı keçmiş Salyan bazası 
ərazisindən götürülən və çirklənmə dərəcəsi ilə fərqlənən 4 torpaq nümunəsi 
seçilmişdir. 

Cədvəl. Pestisidlə çirklənmiş torpaqda bəzi mikroorqanizmlərin miqdarının təyini 

Nümunə 
Torpağın mütləq quru çəkisi 

(qr) 

Mikroorqanizmlərin miqdarı 

Bakteriyalar Göbələklər 

1А 0,67 3-4 koloniya 2-4 koloniya 

2А 0,78 3-5  koloniya 2-5 koloniya 

3А 0,93 19∙105 5 koloniya 

4А 0,94 29∙105 3 koloniya 

Mikroorqanizmlərin miqdarının təyini üçün ət-peptonlu aqar (ƏPA) və 
suslo-aqar (SA) bərk qidalı mühitlərindən istifadə olunmuşdur. Cədvəldən 
göründüyü kimi, torpağın çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq bəzi nümu-
nələrdə mikroorqanizmlərin inkişafı demək olar ki, müşahidə olunmur. Bu 
onunla izah olunur ki, toksik birləşmələr mikroorqanizmlərin həyat fəaliy-
yətinə mane olur. Göbələklər toksikantlara qarşı daha həssasdır. Tədqiqat 
nəticəsində toksikantlara qarşı davamlı olan və çirklənmə ərazisində yaşa-
mağa uyğunlaşmış 12 mikroorqanizm kulturası seçilmişdir.  
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Sonrakı mərhələdə torpağa daxil edilən mikroorqanizmlərin təmizləmə 
xüsusiyyəti fitotestlə müəyyən olunmuşdur.  Fitotest üçün aşağıdakı bitkilər 
seçilmişdir: lobya, noxud, taxıl, günəbaxan. Bitkilərin ilk əkimində toxumlar 
toksikliyə davam gətirməyib qaralıb çürüyür, cücərtilər inkişaf etmirdi (Şəkil). 

     
Şəkil. Mikroorqanizm-detoksikatorların torpağa daxil edilməsindən sonra ftotestin aparılması  

İşin nəticəsi olaraq, qeyd etmək olar ki, mikroorqanizmlərin pestisidlə 
çirklənmiş torpaqlara daxil edilməsindən sonra bitkilərin cücərməsi və inkişa-
fında nəzərəçarpacaq dərəcədə fərq müşahidə olunmuşdur. Bu onunla əla-
qədardır ki, mikroorqanizm-detoksikatorların köməyilə torpağın yalnız kseno-
biotiklərdən təmizlənməsi deyil, həm də onun məhsuldarlığının artırılması, 
torpağın əsas funksiyalarının bərpa olunması baş verir.  
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Abstract 
Butter is the most important product, which includes milk lipids, and at the same time it 

is the most expensive milk processing product. Butter serves as a feedstock for the production 
of milk fat fractions, anhydrous milk fat spreads of various compositions, i.e. emulsions «water 
in oil». To identify the authenticity of milk fat tested more than twenty physical methods for 
studying phase transitions, critical temperatures, densities, rheological, electromagnetic and 
its functional properties. Currently especially distinguish direct gaschromatographic method 
for the determination of butter triglycerides.  

Keywords: butter, gas chromatographic method of determination, carboxylic acids. 
 

A variety of butter in the store allows the buyer to choose the suitable 
product. But in other way, this stimulates unscrupulous entrepreneurs to 
produce low-quality goods under the guise of butter. According to merchants 
and experts, more than 50% of dairy products, including oils, is a counterfeit, 
therefore, in our time, many housewives seek to buy homemade butter. For 
this we conducted chemical analysis and determined the chemical 
composition of the butter purchased in Guba on the market, which was 
cooked at home and was chosen by us, because it had good color and taste. 

From the data, given in the table, it follows that, the method of gas 
chromatography can distinguish between butter and palm.  Currently in the 
laboratory market for research on oils and fats there was a need to determine 
the fatty acid composition with the study of the content and ratio cis-, trans- 
fatty acid isomers. 

Table 1. Results of the tests 

S/s Name of indicator Trial method 

 In accordance 
with the 
normative 
document 
(GOST 32261-
2013) 
acceptable 
levels 

Level 
assigned in 
the sample 

1 2 3 4 5 

    Fat 

I Fat content, % GOST 3626-73 - 73.1 

2 Fatty acids 
composition, % 

ISO 12966-4:2015, 
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 C4:0 Fat "Correction factor” not 
applied 
 
Sample preparation: 
GOST 31665-2012 

2.4-4.2 2.74 

 C6:0 Hexanoic  1.5-3.0 1.59 

 C8:0 Caprylic 1.0-2.0 0.86 

 C10:0 Decanoic 2.0-3.8 1.84 

 C12:0 Lauric 2.0-4.4 2.16 

 C 14:0 Myristic 8.0-13.5 9.08 

 C14:1 Myristoleic  0.6-1.5 1.32 

 C 16:0 Palmitic 21.0-33.0 30.1 

 C 16:1 Palmitoleic 1.5-2.4 1.59 

 C18:0 Stearic 8.0-13.5 11.84 

 C18:1 Oleic 20.0-32.0 29.23 

 C 18:2 Linolenic 1.7-5.1 1.89 

 C18:3 Linolenic ≤1.5 1 .04 

 C 20:0 Arachidic  ≤0.3 0 

 C22:0 Behenic ≤0.1 0 
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Xülasə  
Fosfoenolpiruvat karboksilaza (FEPK-aza) (EC 4.1.1.31) fermenti bitkilərdə karbon və 

azot metabolizmində mühüm rol oynayaraq fosfoenolpiruvatın dönməyən karboksilləşmə 
reaksiyasını kataliz edərək onu oksalasetata çevirir. Bərəkətli-95 genotipinin yetişməkdə olan 
dənlərində fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyi  quraqlıq stresinə məruz qalmış 
bitkilərin dənlərində normal suvarılmış variantlarla müqayisədə ~3 dəfə, Qaraqılçıq-2 
genotipinin yetişməkdə olan dənlərində isə ~1,5 dəfə yüksəlmişdir. FEPK-aza aktivliyinin 
artması aktiv oksigen radikallarını detoksifikasiya etmək üçün zəruri olan NAD(P)H-ın əmələ 
gəlməsinin sürətlənməsinə  və həmçinin müdafiə və bərpa prosesləri üçün zülal sintezinə 
yardım etmək üçün anapülerotik axının artmasına yardım etməsi güman oluna bilər. 

Açar sözlər:  buğda,  fosfoenolpiruvat karboksilaza, quraqlıq stresi.  
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Buğda qlobal qida təhlükəsizliyi baxımından əsas qida mənbəyi olub, 
gündəlik kalori və zülal ehtiyacının 20% təşil edir. Dünyada hər il ~2,1km2 
ərazidə buğda əkilir ( FAO, 2016). 

Əsas abiotik stress faktorlıarından olan quraqlıq kənd təsərrüfatı məh-
sullarının məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur 
[Fahad, 2017, 1147]. Quraqlığın davam etmə müddətindən, intensivliyindən 
və bitkinin inkişaf mərhələsindən asılı olaraq məhsuldarlıq 92% qədər azala 
bilir [Farooq., 2014, 331]. Xüsusi ilə reproduktiv inkişaf mərhələsində quraq-
lıq stresi buğdanın məhsuldarlığına daha çox təsir edir [Dong, 2017, 1008]. 
Buğda genotiplərində çiçəkləmə mərhələsində quraqlıq stresinə məruz qal-
dıqda dənlərin sayında kəskin azalma müşahidə edilir.  

Fosfoenolpiruvat karboksilaza (FEPK-aza) (EC 4.1.1.31) fermenti bitki-
lərdə karbon və azot metabolizmində mühüm rol oynayaraq fosfoenolpiru-
vatın dönməyən karboksilləşmə reaksiyasını kataliz edərək onu oksalasetata  
çevirir. C3 bitkilərdə, bu fermentin fizoloji rolu və tənzimlənmə mexanizmlə-
rinin öyrənilməsi sahəsində nisbətən az tədqiqat işləri vardır. FEPK-aza fer-
menti faktiki olaraq C3 bitkilərin bütün orqanlarında mövcuddur və onun gen-
ləri toxumalara görə spesifik ekspressiya nümayiş etdirir. C3 bitkilərdə FEPK-
azanın funksiyaları və xassələri hələ tam aydınlaşdırılmamışdır.   

Elmi Tədqiqat Əkinçilik Institutunun Abşeron yarımadasında yerləşən 
təcrübə sahəsindən bərk (Bərəkətli-95 və Qaraqılçıq-2) və yumşaq buğdanın 
(Qobustan və Tale-38)  yetişməkdə olan dənləri tədqiqat materialı kimi isti-
fadə edilmişdir.  

Fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyini təyin etmək üçün 
reaksiya mühiti 1 ml-də tərkibində 50 mМ Tris-HCl (pH 8,0) 10 mM MgCl2, 
2mM DTT, 10mM NaHCO3, 0.2 mM NADH, 10U/ml MDH, 10 mM PEP və 
40µl ferment ekstraktı olan aktivlik buferindən ibarətdir. Reaksiyanın başlan-
masına substrat (10 mM PEP) əlavə etməklə start verilmişdir [Pyankov, 
2000, 70-71 ]. 

 
Şəkil 1. Buğdanın yetişməkdə olan dənlərində FEPK-nın aktivliyi. 
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0,12%-li Coomassie Brilliant Blue G-250 məhlulu il həllolan zülalın 
ümumi miqdarı ilə təyin olunmuşdur [Bradford, 1976, 248-254].  

Quraqlıq stresinin təsirindən buğda dənlərində mum yetişmə fazasında 
FEPK fermentinin aktivliyi tədqiq edilmişdir. (Şəkil 1). 

Quraqlığadavamlı Bərəkətli-95 genotipinin yetişməkdə olan dənlərində 
fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyi  quraqlıq stresinə məruz 
qalmış bitkilərin dənlərində normal suvarılmış variantlarla müqayisədə ~3 
dəfə, quraqlığadavamsız Qaraqılçıq-2 genotipinin yetişməkdə olan 
dənlərində isə fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyi ~1,5 dəfə 
yüksəlmişdir. Tale-38 dəyişməz qalsa da, Qobustan genotipinin yetişməkdə 
olan dənlərində ~2 dəfə azalmışdır. FEPK-aza aktivliyinin artması aktiv 
oksigen radikallarının detoksifikasiya etmək üçün zəruri olan NAD(P)H-ın 
əmələ gəlməsinin sürətlənməsinə  və həmçinin müdafiə və bərpa prosesləri 
üçün zülal sintezinə yardım etmək üçün anapülerotik axının artmasına 
yardım etməsi güman oluna bilər. 
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Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
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Elmi rəhbər: Ağazadə Yegane Camal qızı 
Xülasə  
Neft-kimya sənayesi də xalq təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayır. Azərbaycanın 

zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olması ölkəmizdə yeni neft-kimya kompleksinin 
yaradılmasını artıq xeyli vaxtdır ki, zərurətə çevirmişdir. Belə bir kompleksin inşası təkcə neft-
kimya və kimya sənayesinin deyil, ümumilikdə xalq təsərrüfatının bir sıra sahələrinin dinamik, 
sürətli inkişafı deməkdir. 

Açar sözlər: qlobal problemlər, ətraf mühit, ağır metallar 
 

Ölkənin kimya və neft-kimya kompleksi müxtəlif növ xammaldan istifadə 
dərəcəsinə, istehsal etdiyi məhsullara tələbatın, mürəkkəb istehsal texnologi-
yasına və ərazidə yerləşdirilməsi xüsusiyyətlərinə görə digər sənaye sahələ-
rindən kəskin fərqlənir. Azərbaycanda bu sənaye komplekslərinin formalaş-
ması bilavasitə neft emalı sənayesinin inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Kimya sə-
nayesinin istehsal etdiyi əsas məhsullar kaustik soda, sulfat turşusu, super-
fosfat gübrələri, xlor, alüminium-xlorid, sulfanol, sintetik yuyucu vasitələr, 
yodbrom və neft–kimya sənayesinin istehsal etdiyi əsas məhsullar isə etil 
spirti, texniki rezin məmulatları, plastik kütlələr, aşqarlar, şüşə lifi və polieti-
lendən ibarətdir. Son illər bu sahəyə dövlət tərəfindən diqqətin artırılması nə-
ticəsində köhnə texnolgiyaya malik və ətraf mühitə ciddi zərər yetirmiş kimya 
müəssisələri ləğv edilərək yerində yenilərinin yaradılması üzrə iş aparılır. 
Yuxarıda qeyd olunan sənaye sahələri ilə yanaşı ölkədə maşınqayırma, me-
tallurgiya, tikinti materialları sənayesi, yüngül və yeyinti sənaye sahələri də 
inkişaf etdirilmişdir. Son illərdə ölkənin qara və əlvan metallurgiya sənayesi-
nin (xüsusən Gəncə şəhərində) müasir texnologiya tətbiq etməklə yenidən 
qurulması prosesi gedir. Ətraf mühit üçün problem yaradan istənilən təhlükə 
ilə mübarizə aparmaq üçün bu probləmlərin xarakterini və miqyasını başa düş-
mək lazımdır. Belə vəziyyətlərdə ətraf mühitlə bağlı texnologiyaların böyük 
əhəmiyyəti olur. Ətraf mühitin mühafizəsi, insanların sağlam təbii mühitdə ya-
şaması və təbii sərvətlərdən xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə isti-
fadəsi məsələsi ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlarda mühüm yer tutur. 

Milli məhsulun yarıdan çoxu sənaye istehsalının payına düşür onun da 
70%-i Abşeronda cəmləşib və əsasən neft və neft emalı sənayesindən iba-
rətdir. Digər sahələrin, ilk növbədə kimya, elektrotexnika, maşınqayırma və 
qara metallurgiya sənayesinin inkişafı bu sahənin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Neft 
və qazdan başqa sənaye mənimsənməsinə dəmir, sink, molibden, daş duz, 
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tərkibində yod və brom olan buruq suları, gips, əhəngdaşı, bitum, gil, mərmər 
və digər faydalı qazıntı ehtiyatları, həmçinin hidroenerji ehtiyatları cəlb olunur. 
Neft sənayesi iqtisadiyyatın əsas sahəsi olaraq qalır və qədim tarixə malikdir. 

Məlumdur ki, neft və qaz yataqlarının ətraf mühitin mühafizəsi norma-
larına riayət etmədən və ekoloji tələblərə cavab verməyən texnologiyalar 
istifadə olunmaqla uzun müddət istismarı Abşeron yarımadasının geniş sa-
hələrinin "ölü zona"ya çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Hal-hazırda təmizləmə 
işlərinin texniki-iqtisadi əsasları yaradılması, ətraf mühitin qorunmasının 
müasir norma və standartlarına riayət olunması və beynəlxalq ekoloji tələb-
lərə cavab verəcək texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur. 
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Abstract 
In NADP-malic enzyme (NADP-ME) type C4 plants – corn (Zea mays. L) mesophyll 

chloroplasts have well-developed grana, whereas bundle sheath chloroplasts are generally 
characterized by highly reduced grana.  The plants were grown in soil and after the second leaf 
was fully developed they were irrigated with four different concentrations (0, 1, 2 and 3%) of 
NaCl for 5 d. After the treatment, the activity of photosystems and ultrastructural parameters in 
the chloroplasts of mesophyll (M) and bundle sheath cells (BSC) of leaf samples were studied. 
Under salt stress conditions, the activity of photosystem I (FS I) and II (FS II) significantly 
decrease in both chloroplasts. In the study of the ultrastructure of maize leaves, we observed a 
partial granular structure in the bundle sheath chloroplasts and the damage of mesophyll 
chloroplasts.  

Keywords: chloroplasts, mesophyll, bundle sheath, photosystem, ultrastructure  
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A high salt level in soil is one of the most serious environmental problems 
in agriculture throughout the world. The most common salt composition of 
saline soil is NaCl. When plants are subjected to high NaCl, their growth is 
suppressed as a consequence of several physiological changes including ion 
balance, water status, mineral nutrition, osmotic pressure, stomatal behavior, 
photosynthetic efficiency and carbon allocation and utilization [Munns, 2005, 
4]  although the salt sensitivity is different among species. 

Maize (Zea mays L), Zagatala-420, C4 type NADP-malic enzyme plants 
were grown on soil in a growth chamber with a 14 h photoperiod and 
day/night regime at 26/21°C under light intensity of approximately 600 µmol 
m-2s-1 and, relative humidity of about 70%. The salt treatment method was 
as described previously by Hasan and colleagues [Hasan, 2005, 2]. 

The mesophyll (M) and bundle sheath (BS) chloroplasts were isolated 
mechanically according to Edwards and colleagues [Gardeström, 1983, 1]. 
Samples were fixed in the phosphate buffer solution (pH 7.4) containing 2% 
paraformaldehyde, 2% glutaraldehyde, and 0.1% picric acid. After 
postfixation procedures in 1% osmic acid solution for 1.5 h, Araldite-Epon 
blocks were prepared according to the generally accepted methods in 
electron microscopy [Kuo, 2007, 3] Electron microscopy: methods and 
protocols. Springer Science and Business Media, Vol. 369 . Morphometric 
analysis of the images (electronograms) was carried out in TIF format via a 
computer program (TEM Imaging Platform) developed by Olympus Soft 
Imaging Solutions GmbH (Germany).  

Electron transport activities of Photosystem I and Photosystem II were 
determined in M and BS chloroplasts of maize polarographically as O2 
evolution or uptake using a water – jacked Clark type oxygen electrode 
chamber. After 3 min adaptation of isolated chloroplasts in darkness, PS II 
and PS I activity were measured at 23°C. Chlorophyll concentrations 
equivalent to 100 mg were used for all measurements. 

Under normal conditions, a well-developed granal structure thylakoids in 
mesophyll chloroplasts have photosystem I (PS I) and photosystem II (PS II), 
whereas PS I activity in bundle sheath chloroplasts is greater than that of 
mesophyll chloroplasts. PS II activity is much weaker in bundle sheath 
agranal cells than in mesophyll. Under salt stress, the activity of 
photosystems in MC and BSC chloroplasts is significantly reduced. 

The ultrastructure of leaf chloroplasts was analyzed using the electron 
microscope in leaves of the maize plant grown at various concentrations of 
NaCl (0,1,2,3%). Mesophyll cell chloroplasts of plants grown under normal 
conditions have a thylakoid membrane with a well-developed granal 
structure and a small amount of lipid droplets (plastoglobules). The structure 
of mesophyll chloroplasts was damaged and swollen after exposure to salt, 
with the following destruction of the thylakoid membranes. The ultrastructure 
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of  BS cell chloroplasts of the maize plant have a typical NADP-ME structure. 
As in C4 plants, they have thylakoid membranes with arganal structures and 
lipid droplets occur in the stroma. It has been established that there is no 
apparent damage to the thylakoid membrane system of the BS cell 
chloroplasts due to salt exposure. The structures of the thylakoids are not 
destroyed with the increasing salt content. But the volume and number of the 
lipid droplets increase multiple times. It should be noted that salt stress 
causes a change of the agranal structure to the granal structure in BS cell 
chloroplasts.   

Salinity stress reduced the activity of both photosystems in MC and BSC 
chloroplasts and chloroplast of chloroplasts inside the leaf cells dramatically 
decreased.  
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Xülasə 
Buğda bitkisinin dən dolmasında mühüm rol oynayan  flaq yarpağının fizioloji 

qocalmasının tədqiq olunması stress şəraitində yüksək məhsuldarlığın təmin edilməsi üçün 
vacib parametrlərdən biridir. Quraqlıq stresi fotosintez prosesinin zəifləməsinə və yarpaq 
qocalmasının sürətlənməsinə səbəb olur ki, bu da dən dolmanın azalması ilə müşayiət olunur. 
Davamlılığına görə fərqlənən bərk buğda genotiplərində flaq yarpağın qocalması zamanı 
quraqlıq stresi və normal suvarma şəraitində qvayakol peroksidaza (QPO)  fermentinin 
fəallığının dinamikası tədqiq edilmişdir. Flaq yarpağın əmələ gəlməsindən 7 gün sonra 6 
nöqtədə ölçmələr aparılmışdır.  

Açar sözlər: bərk buğda (Tritucum durum) quraqlıq, flaq yarpaq, yarpaq qocalması, QPO 

mailto:turana777@gmail.com


Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

64 

Ərzaq təhlükəsizliyi insanlar üçün vacib kalori və zülal mənbəyi olan 
buğda (Triticum durum) kimi dənli bitkilərin məhsuldarlığının artmasından 
asılıdır. Buğdada flaq yarpağın fizioloji qocalması dəndolma dövründə re-
sursların mənbədən akseptora yenidən paylanması periodu ilə əlaqəlidir. 
Buğda bitkisində əsasən fotosintetik aktivliyin təqribən 50%-i və dəndolma 
üçün lazım olan karbohidratların demək olar ki, 41-43%-i flaq yarpağın 
payına düşür [Xu və Zhao (1995) 204–209]. Yarpaq böyümə və yetkinləşmə 
mərhələlərində enerji və qida maddələri toplamaq, istehsal etmək üçün ilkin 
fotosintetik orqandır. Yarpaq qocalma mərhələsinə daxil olduqda onun hü-
ceyrə orqanoidlərinin təşkilinin ardıcıl şəkildə pozulması, metabolizm və gen 
ekspressiyasının nizamlı şəkildə dəyişməsi baş verir. Yüksək katabolik 
aktivlik yarpağın böyüməsi dövründə toplanan hüceyrə materialını ixrac edilə 
bilən qida maddələrinə çevrilmək üçün cavabdehdir [Woo, H. R., Kim, H. J., 
Lim, P. O., & Nam, H. G. (2019) 347-376]. Bitki hüceyrələrində oksigenin fəal 
formaları (OFF) müxtəlif hüceyrə kompanentlərində lokalizasiya olunan me-
tabolik yolların əlavə məhsulu kimi fasiləsiz əmələ gəlir və  bunlar da makro-
molekulları zədələyir. Bitkilərdə fəaliyyət göstərən müdafiə mexanizmləri 
arasında əsas yeri OFF-nin kənar edilməsini həyata keçirən antioksidant 
müdafiə sistemi tutur. Xloroplast və mitoxondrilərdə OFF-ni kənarlaşdıran bir 
neçə fermentativ mexanizmin olmasına baxmayaraq, onların ən mühümlə-
rindən biri də antioksidant ferment olan qvayakol peroksidazadır (QPO EC 
1.11.1.7) [Srivalli, S., & Khanna-Chopra, R. (2009) 663-670].Təqdim olunan 
işdə flaq yarpağın qocalması zamanı tədqiqat obyekti kimi Əkinçilik ET 
İnstitutunun təcrübə bazasından sahə şəraitində normal və təbii quraqlıq 
fonunda yetişdirilən quraqlığa davamlılığına görə fərqlənən bərk buğdanın 
(Tritucum durum) Vüqar (davamlı) və Tərtər (həssas) genotipləri götürül-
müşdür. Aparılan tədqiqatlarda suvarılan Vüqar genotipində flaq yarpağın 
əmələ gəlməsinin 28-ci günü (16 may) ən maksimal fəallıq göstərmiş və yar-
pağın yaşı artdıqca  yeniden yüksəlmişdir. Stres variantında olan bitkilərdə 
qvayakol peroksidazanın aktivliyi flaq yarpağın əmələ gəlməsinin 7-ci (24 
aprel) və 42-ci (30 may) günündə ən maksimal aktivlik müşahidə edilmiş, flaq 
yarpağın əmələ gəlməsinin 21-ci günündən yarpağın yaşı artdıqca bu fer-
mentin aktivliyi stabil olaraq artmışdır. Həssas genotipdə isə suvarılan 
variantda ən cavan yarpaqlarda (flaq yarpağın əmələ gəlməsinin 7-ci gü-
nündə, 25 aprel) maksimal fəallıq müşahidə edilmişdir. Flaq yarpaq qocal-
dıqca qvayakol peroksidazanın aktivliyi artmışdır. Quraqlıq variantında isə 
flaq yarpağın əmələ gəlməsinin 28-ci (16 may) günü qvayakol peroksidaza-
nın  fəallığı maksimuma yüksəlmiş, bununla yanaşı flaq yarpağın əmələ gəl-
məsinin 35-ci (23 may), 42-ci (30 may) günü yarpağın əvvəlki inkişaf dövrünə 
nəzərən yüksək fəallıq göstərmişdir. Məlum olmuşdur ki, təbii qocalma və  
quraqlıq stresi fonunda baş verən  sürətli qocalma prosesində QPO-nun 
aktivliyi artmışdır.  
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Abstract 
Urban agriculture is a complex system that spans a range of interests, from the traditional 

core of activities related to production, processing, marketing, distribution and consumption, 
to many other benefits and services that are less widely recognized and registered. Since, 
when growing products in the urban agriculture sector, fertilizers are used, we considered 
graphene oxide as an additive to fertilizer to increase yield. 

Keywords: graphene oxide, urban agriculture 
 

Urban agriculture can reflect different levels of economic and social 
development. In Azerbaijan, food security, food and income generation are 
key reasons for practice. 

We explain that graphene oxide has a high charge density, due to which 
it is able to bind to a large number of nutrient ions needed by plants. 

And the strength of graphene oxide helps preserve fertilizers and protect 
them from damage that can occur during transportation. According to 
experts, the problem of preserving fertilizers consisting of granules is the 
most important problem for manufacturers [1,2]. 

But most importantly, due to the ability of graphene “containers” to slowly 
release the contents, fertilizers will enter the soil almost “on schedule”. The 
fact that graphene oxide can slowly release fertilizers is a key factor in 
agriculture [3]. 

The resulting graphene oxide was investigated by XRD analysis. 
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Abstract 
Drought stress is significant environmental factor that limits yield in wheat and induces 

several alterations in physiological, biochemical and molecular components of wheat crop 
production. Total protein concentration was determined by Bradford method. It was suggested 
that plant cells in order to cope with drought stress elaborate stress proteins. 

Keywords: wheat, drought stress, stress protein 
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Water deficit is considered to be among most severe environmental stress 
in agriculture worldwide and improving yield under drought is a major goal of 
plant breeding [Galbiati, 2017,1-2]. This deficit has an evident effect on plant 
growth that depends on severity and duration of the stress. Drought-tolerant 
plants adopted several mechanisms, such as increasing stomatal resistance, 
developing large and deep root systems and accumulation of osmolytes in 
order to adapt to drought stress [Manavalan et al., 2017, 2-3]. Wheat is the 
most important cereal crop that consumed for more than one third of the world 
population. Drought stress is significant environmental factor that limits yield 
in wheat and induces several alterations in physiological, biochemical and 
molecular components of wheat crop production. The main aim of present 
study is to measure the total protein concentration in different wheat genotypes 
under drought stress. Experiments were undertaken on the four wheat cultivar 
seeds of two durum wheat (Triticum durumDesf.) genotypes, Barakatli 95, 
which is tolerant to drought, and Garagylchyg 2, which is drought sensitive; 
and two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars, less sensitive to drought 
Azamatli 95, and drought sensitive Giymatli 2/17 were provided by Gene Pool 
of the Research Institute of Crop Husbandry of Azerbaijan. Different 
sensitivities of genotypes to drought were determined during some years in 
different regions of Azerbaijan based on grain yield. Plants were grown on wet 
filter paper in petri dishes at 18-200C. Well-watered 10-day-old seedlings were 
collected and used as control samples; for drought stress, 10-day-old 
seedlings were placed on dry filter paper for 2,4,6,8 and 24h at room 
temperature. At the end of the stress whole seedlings were taken, frozen in 
liquid nitrogen and stored at -800C.Total protein concentration was determined 
by Bradford method [Bradford, 1976, 3-4].  

 

Figure 1. Protein concentration in different wheat genotypes under drought stress. 
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According to research results (Figure) the lowest protein concentration 
was detected in control samples. However, after 2h dehydration it has slightly 
increased and reached the maximum level after 24h. It was suggested that 
plant cells in order to cope with drought stress elaborate stress proteins. 
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Xülasə  
Kraun efirin S-enantimerindən xromatoqrafik kolonkada adsorbent kimi istifadə etməklə 

2-butanolun L-anlanin efirinin fərdi diasterimerlərə ayrılması həyata keçirilmişdir. Alınmış 
diasteriomerlər hidroliz edilmiş və enantiomerlərə çevrilmişlər. Enantiomerlərin quruluşu fiziki-
kimyəvi üsullarla təsdiq edilmişdir.  

Açar sözlər: optiki aktiv, kraun efir, kolonkalı xromatoqrafiya, enantiomer, diasteriomer.  
 

Tərəfimizdən ilk dəfə olaraq asimmetrik karbon atomuna malik S-enan-
tiomer kraun efirdən (2,3,11,12-dibenzo-6-metil-15-hidroksi-16-kraun-5) [1] 
kolonkalı xromotoqrafiyada adsorbent kimi istifadə etməklə 2–butanolun 
optiki izomerlərinin ayrılması yerinə  yetirilmişdir. Təklif olunan xromatoqrafik 
ayrılma metodu öncə aparılmış işlərə analoji olaraq, 2–butanolun optiki 
izomerlərinin rasematının L(S)-α-alaninlə müvafiq diastereomer mürəkkəb 
efirlərin alınmasına əsaslanır [2].      
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Diastereomer qarışıq S-enantiomer kraun efir adsorbenti doldurulmuş 
xromatoqrafik şüşə kolonkadan keçirilir. Xromatoqrafiya prosesində şüşə 
kolonkadan ilk olaraq S,S-diastereomer çıxır. Bu maddəni NaOH mühitində 
hidroliz etdikdə 2-butanolun S-optiki izomeri alınır. S-2-butanolun maksimal 
fırlanma bucağı [α]20

maks = –61°-dir. Elyuentlə yumanı davam etdikdə S,R-
diastereomer xromatoqrafik kolonkadan çıxır. Diastereomerin qaynama 
temparaturu 96–97° C/10 mm-dir. Bu diastereomeri NaOH mühitində hidroliz 
etdikdə R-2-butanol alınır. Alınmış optiki aktiv spirtin fırlanma bucağı 
[α]20

maks= + 47.5°. 
Kolonkalı xromotoqraiya üsulu ilə və diastereomerlərin ayrılması onların 

adsorbentlə “sahib-qonaq” tipli müxtəlif davamlılığa malik komplekslərin 
yaratması hesabına baş vermişdir [3].     

 
                . 
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Abstract 
The issue of antimicrobial resistance is one of the most urgent priorities in the fields of 

public health. The main objective of this research is to examine all the steps to suggest new 
ideas to combat antimicrobial resistance. 

Keywords: antibiotics, phage therapy, antibiotic resistance  
 

Bacteria are microscopic, single-celled organisms that thrive in diverse 
environments. The structure of bacterium is introduced by one chromosome, 
composed of circular DNA, plasma and other intra and extracellular 
structures. Bacteria can also contain plasmids, small extra- chromosomal 
molecules of DNA that contain genes responsible for antibiotic resistance. 
Main question is that how bacteria acquire resistance against the antibiotics?  
All bacteria should evolve by selection on changes to the DNA caused by 
genetic recombination or mutations, introduced by vertical and horizontal gene 
transfer [1]. Vertical gene transfer requires that resistance gene pass goes 
during bacterial replication. Horizontal gene transfer means transferring 
genetic material between cells that can occur in three ways: conjugation, 
transduction and transformation. Conjugation, DNA is transferred through 
direct cell contact. The 2nd way- bacteria transfers genes by transduction, when 
the integration of a bacteriophage introduces foreign DNA into the 
chromosome. Transformation, bacterium containing a resistance gene, lyses 
and this gene releases. Furthermore, it can be picked up by other bacterium, 
with further incorporation into genome.  

In order to achieve success in this research there is a must to develop 
methods to accurately predict the spread of resistance mutations [3]. 
Combinations of several different mutations in versatile strains may help to 
observe large amount of phenotypic predictability. Furthermore, in vivo 
mutation prevention method that enables the DNA cleaving Cas9 enzyme to 
discriminate between genomic target sites differing by a single nucleotide 
and cut only the unwanted one. In studies carried on bacterial E. coli strains 
[4]. grown in culture this approach can prevent the survival of antibiotic-
resistant variants. Phage therapy [5]. is considered as the most efficient 
alternative to antibiotics when bacteria develop resistance. Bacteriophages 
kill bacteria through different mechanisms than antibiotics and can target 
specific strains. This technique [2]. includes challenges as it can be difficult 
and time-consuming process to find naturally occurring phages that target 
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the right kind of bacteria. Moreover, bacteria are able to develop resistance 
to phages and that is in turn, may trigger new kind of threat called “phage 
resistance”. 

To sum up, our main idea is that if we can predict how resistance is going 
to be emerge, we can come up with strategies to use antibiotics in a more 
intelligent way or have and anti-evolution drug to give alongside it, to at least 
delay the development of resistance.  
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Xülasə  
Sənayenin inkişafı ətraf mühitin çirklənməsinə gətirib çıxarır [Qərib Məmmədov, 

Mahmud Xəlilov, 2006]. Tədqiqatın məqsədi atmosfer havasında olan ağır metalların canlı 
orqanizmə necə təsir etməsidir. Nəticədə atmosfer havasında olan ağır metallardan qurğuşun, 
kadmium və civənin konsentrasiyasının çox olmasının orqanizmə mənfi təsirləri müəyyən 
edilmişdir. 

Açar sözlər: Atmosfer, ağır metallar (qurğuşun, kadmium,civə), canlılar. 
 

Müasir dövrdə elmin və texnikanın, xüsusilə sənayenin müxtəlif sahələ-
rinin sürətli inkişafı insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı ətraf 
mühitin müxtəlif tullantılarla çirklənməsinə gətirib çıxarır. Torpağa, suya və 
havaya daxil olan fiziki və kimyəvi  hissəciklər  biosferdə kimyəvi tarazlığın 
pozulmasına, atmosferdə enerjinin paylanmasına, assimilyasiya və dissimil-
yasiya proseslərinin  gedişinə, hətta ekosistemin dağılmasına səbəb olurlar. 
Ətraf mühitdə baş verən bu dəyişkənliklər birbaşa və ya dolayı yolla insan 
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orqanizminə təsir göstərərək bir sıra patoloji proseslərin yaranmasında vacib 
rol oynayırlar [Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov, 2006]. Biosferə daxil olan 
tullantı materiallarının tərkibində miqdarına  görə birinci yerdə ağır metallar 
durur. Ağır metallara torpaqda, suda, havada, bitkilərdə, heyvanlarda və s. 
rast gəlmək olur. Onlar müxtəlif yollarla – qida, su, hava, dəri, dərman prepa-
ratları və s. şəklində  insan orqanizminə daxil olaraq bir sıra biokimyəvi pro-
seslərə təsir göstərir. Az miqdarda onlar maddələr mübadiləsinə müsbət təsir 
göstərərək böyümə və inkişaf proseslərini sürətləndirirlər.  

Ağır metalların orqanizmə göstərdiyi toksiki təsirin dərəcəsi müxtəlifdir 
və bir sıra xarici və daxili amillərdən asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, insan 
orqanizminə daha güclü toksiki təsiri Cd, Hg, Pb elementləri göstərirlər 
[Mövsümov E., Quliyeva L., 2010]. 

Qurğuşun (Pb)  təbiətdə geniş yayılmış ağır metallardan biridir. Qurğu-
şun qiymətli metaldır, ondan akumilyator istehsalında, lak, parlaq kraskalar, 
hərbi sursatlar istehsalında, kabel, xrustal şüşə, keramik materiallar isteh-
salında geniş istifadə olunur [Мудрый И.В., 2008]. Qurğuşunun zərərli təsi-
rinə ən çox onun çıxarılması və emalı  ilə məşğul olan insanlar məruz qalırlar. 
Qurğuşun güclü neyrotoksik xassəyə malikdir. O, xüsusilə uşaqlarda sinir 
sisteminə ciddi təsir göstərərək əqli inkişafın ləngiməsinə səbəb olur. 6 yaşa 
qədər uşaqlar üçün qurğuşun duzları daha təhlükəlidir. Qurğuşunla xroniki 
zəhərlənmiş uşaqlar aqressiv olub, çətin tərbiyə olunurlar, davranışları pozu-
lur [Mövsümov E., Quliyeva L., 2010]. Qurğuşun nukleotidlərin fosfat qrupuna 
birləşir və RNT-ni dağıdır. 

Kadmium (Cd). Təbiətdə kadmium həmçinin sulfid süxurlarında mis və 
sinklə birlikdə toplanır. Atmosferə kadmium əsasən (44,5%) onun istehsalı 
və istehlakı ilə məşğul olan sənaye müəssisələrinin tullantılarının tərkibində 
daxil olur [Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov, 2006]. Torpağa isə əsasən 
kübrələrin tərkibində keçərək, bitkilərə, heyvan və nəhayət insan orqanizmi-
nə sirayət edir.  Kadmium və onun birləşmələri çox zəhərlidir. Kadmiumla 
xroniki zəhərlənmə zamanı qan təzyiqi artır, ağciyər və böyrəklərin işi pozu-
lur, sidikdə zülalların miqdarı artır, kürək və ətraf əzələlərində kəskin ağrılar 
olur, sümüklər kövrəkləşir, xərçəngə meyillilik artır, fermentlərin fəaliyəti zəif-
ləyir. 

Civə (Hg) ən toksik metallardan biri olub, ətraf mühitdə geniş yayılmışdır, 
trofik zəncirdə bioakkumlyasiya və hərəkət etmə qabiliyyətinə malikdir. 
Civənin qida zənciri üzrə hərəkətini sadə şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək 
olar: su - dib çöküntüləri - biota (bentos, fito - zooplankton), balıqla qidalanan 
balıqlar və quşlar. İnsanların civə və civə birləşmələri ilə təması qaçılmaz 
olub, onunla zəhərlənmə hadisələri tez-tez baş verir. Metal civə adi şəraitdə 
tez buxarlandığından civə termometrləri sınarkən onun buxarları tənəffüs 
yolu ilə orqanizmə daxil ola bilir [Mövsümov E., Quliyeva L., 2010; Мудрый 
И.В., 2008]. Bu zaman sinir sistemini, ilk növbədə beyin yarımkürələrini 
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zədələyir. Orqanizmdən civə birləşmələri çətin ixrac olunur və əsas böyrək-
də, qaraciyərdə və dalaqda toplanır.  

Tədqiqat obyekti olaraq atmosfer  götürülmüşdür. Sənaye müəsələrinin  
sürətli inkişafı nəticəsində atmosfer ağır metallarla, aerozollala  və digər 
maddələrlə çirklənməyə məruz qalır.  

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, atmosferdə ağır metalların 
bütün növlərinə rast gəlmək olur.  Az miqdarda onlar, maddələr mübadiləsinə 
müsbət təsir göstərərək böyümə və inkişaf proseslərini sürətləndirirlər. Lakin 
orqanizmdə toplanmış ağır metalların miqdarı orqanizm üçün adekvat olan 
həddi aşdıqda isə orqanizmə toksiki təsir göstərməklə qaraciyərin böyrəklə-
rin, qan-damar və sinir sisteminin funksiyasını pozmaqla  orqanizmdə yaran-
mış patoloji prosesləri dərinləşdirirlər. 
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SAXLAYAN BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN TURŞ 
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Xülasə  
Tərkibində heteroatom (N,P,O) saxlayan bir çox üzvi birləşmələr, o cümlədən fenollu 

birləşmələr sənayenin müxtəlif sahələrində polimer materiallara antioksidləşdirici əlavə, 
aqressiv mühitlərdə korroziyanın qarşısını alan inhibitorlar,tibbdə yoluxucu xəstəliklərə qarşı 
istifadə olunan dərman maddələri kimi və s. istiqamətlərdə istifadə olunur. 

Lakin, buna baxmayaraq bu istiqamətdə məqsədyönlü tədqiqatlar hələ də aparılır və 
araşdırılır. 

Məruzə 4-izopropenilfenolun dimetilfosfitlə reaksiyası məhsullarının müxtəlif simmetrik 
dihalogenalkanlarla KOH iştirakında kondensləşmə reaksiyasının (Vilyamson sintezi) 
aparılmasına, eləcə də halogenli (əsasən Br-saxlayan) birləşmə əsasında dördlü piridinium 
(və yaxud xinolinium) duzlarının alınması və onların turş mühitdə inhibitor xassələrinin 
araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 
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Son 10-15 illər tərkibində fosfor,azot və digər heteroatom saxlayan fenol-
lu birləşmələrə ədəbiyyatda çox mühüm yer verilir. Məsələn, çox maraqlı 
tədqiqat kimi , tərkibində eyni zamanda bir neçə bioloji aktiv mərkəzlər  
saxlayan fenollu birləşmələrin sintezi yeni effektiv antioksidantların və dər-
man maddələrinin alınmasına yol açır [1,2]. 

Yağların, yanacaqların və polimer materialların da antioksidant kimi 
istifadə oluna bilən 2,6-ditretbutilfenol əsasında para-vəziyyətdə fosfonat 
qrupu saxlayan birləşmələrin sintezinə son illər yer verilir [3]: 

              

 

Fosfonat qrupunun antioksidant xassələrinin təsirini öyrənmək üçün 
ionoldan istifadə olunmuşdur. 

Tərkibində fosfor saxlayan fenollu birləşmələrinin törəmələrini sintez 
etmək üçün tərəfimizdən bir qədər fərqli sintezlər aparılmışdır. Məqsəd: tərki-
bində bir neçə aktiv mərkəz saxlayan, lakin suda həll ola bilən birləşmələrinin 
alınması və onların turşu mühitdə antikorroziya xassələrinin öyrənilməsi. 

1) 4-izopropenilfenolun dimetilfosfitlə inisiator iştirakında reaksiyası ilə 
(əsasən birləşmə I əmələ gəlir) [4] : 
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3) Birləşmə III kvaternizasıyası(piridin,xinolin,): 

 

Sintez edilmiş, tərkibində fosfor fraqmenti saxlayan piridin və xinolinli 
birləşmələri  IV və V neft sənayesində daha çox istifadə olunan Cт.3 markalı 
poladın korroziyasına qarşı turş mühitdə inhibitor kimi  sınaqları aparılmışdır 
və müsbət nəticə əldə edimişdir (onların qatılığı,....mq/l olduqda 1 H son 
mühitdə z=95%). 
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WATER RELATIONS AND SOME ASPECTS OF LEAF 
METABOLISM OF BREAD WHEAT GENOTYPES UNDER 

DROUGHT AND RECOVERY 

Aydinli Lala Museyib 

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies 
Baku, Azerbaijan 

aydinlilale@gmail.com  

Supervisor: Huseynova Irada Mammad 

Abstract 
The drought areas may increase from 1% to 3% by 2100, due to increased evaporation 

leading to further limitation of the structure and function of the terrestrial ecosystems. Although 
global climate models can predict rainfall distribution and quantity, the complex response of 
the ecosystem to climate change has questioned the accuracy of these forecasts [Xu et al., 
2010]. 

Keywords: Drought tolerance, oxidative stress, MDA, water deficit, recovery. 
 

Plants that exhibit tolerance to stress tend to minimize damage to their 
metabolism, for example, by regulating enzymatic activity, including enzymes 
that inactivate ROS. Transpiration (E), relative water content (RWC), 
superoxide dismutase (SOD) activity, malondialdehyde (MDA), stomatal 
conductance (SC), and total protein (TP) content were measured under 
drought and recovery in two wheat genotypes (Gobustan – tolerant, Tale 
38 – sensitive). The plants were kept for 12 days under 2 different water 
regimes, control (well hydrated), and drought (water deficit), the 
measurements were performed after on the 3rd and 7th days. Drought stress 
differently decreased RWC, transpiration, and total protein content and 
stomatal conductivity, SOD activity and MDA content increased in genotypes 
compared with the control. Plants under water stress showed greater SOD 
activity (in Gobustan genotype 26%, in Tale 38 genotype 11%), but 7 days 
after rehydration, SOD activity decreased reaching the control (in Gobustan 
genotype 9%, in Tale 38 genotype 15%). The same results were observed in 
total protein content. As in drought-exposed plants, lipid peroxidation products 
such as MDA were at high level (52% in Gobustan, 23% Tale 38). However, 
after rehydration drought tolerant plants repaired themselves, contrary to 
drought sensitive wheat genotypes (3.25% decrease in Gobustan 31% 
increase in Tale 38). Furthermore, RWC, E and SC decrease during drought 
stress. These parameters increased after 7-day rehydration in both genotypes. 
According to Hadi et al. (2016), stomatal closure due to drought stress leads 
to the decrease of transpiration. However, after re-watering, sensitive 
genotypes were found to restore as tolerant genotypes. 

The results showed that drought stress induced low metabolism, beginning 
with stomata closure, which leads to increased oxidative stress in leaf cells. 
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Abstract 
Diabetes mellitus (DM) is the chronic disease that characterized with increasing of blood 

sugar. The aim of the present study is to study the association of polymorphic markers of 
PTPN22, INS and VDR genes with type 1 diabetes and TCF7L2, PPARG and KCNJ11 genes 
with type 2 diabetes. Investigation of selected genes was done based on the literature review 
and their role in diabetes progression in different population.  

Keywords: diabetes mellitus, marker, association, gene. 
 

Considering importance of diagnosis and prediagnosis of the disease, 
the short analyses of several research studies that were done on association 
of polymorphisms of these genes with diabetes are present below.  

PTPN22 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22, 
lymphoid) gene is located on the short arm of chromosome 1 (1p13.2). This 
gene encodes lymphoid protein PTPN22 that possessed with tyrosine 
phosphatase activity (LYP). LYP is the strong inhibitor of the T cell receptor 
antigen (TCR) activation [Bottini, 2004, 337-338]. Numerous studies showed 
that the polymorphism R620W or C1858T of the PTPN22 gene is more 
common among patients with diabetes. This polymorphism is located on 620 
codon of the PTPN22 gene and characterized with substitution of arginine 
with tryptophan in amino acid sequence [Vang, 2007, 453–461]. Study of 
Cinek in 2007 already showed that the mutant allele W is the risk factor for 
type 1 DM in Azerbaijan population (OR = 7.1; 95% CI=1.5–34) [Cinek, 2007; 
297–303].  
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INS (Insulin) gene is located on the short arm of chromosome 11 
(11p15.5), contains 1431 bp and 3 exon. 5’ VNTR INS arise from variable 
tandem repetition of 14-oligonucleotide consensus sequences 5‘-
ACAGGGGTGT GGGG-3‘. According to the number of the repeats of the 
oligonucleotide, polymorphism of the VNTR has been divided into three classes 
[Bennett, 1995, 284-292]. One of the polymorphic markers of the INS gene that 
is associated with type 1 DM and located in the first intron is -23HphI (rs689). It 
was established that the genotype А/А in a position of -23 is associated with 
failure of insulin secretion and weight gaining in European population.  

VDR (Vitamin D Receptor) gene is located on the long arm of 
chromosome 12 (12q13.1). It consists of 63486 bp and 12 exon. The VDR 
gene encodes vitamin D receptor protein that is important for Vitamin D 
activation. Four main polymorphisms of VDR gene are associated with type 
1 DM: rs731236 Т→С in exon 9 (TaqI); rs1544410 G→A (BsmI) and 
rs7975232 T→G (ApaΙ) in intron 8; rs10735810 also known as rs2228570 
T→C (FokI) in exon 2 [Haussler, 1998, 325-349]. 

PPARG (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma) gene is 
located on the short arm of chromosome 3 (3p25.2), contains 146860 bp and 14 
exons. The PPARG gene encodes protein PPARG that belongs to the class of 
nuclear receptors and regulate differentiation of adipose cells and glucose 
metabolism. One of the polymorphisms of this gene that is associated with type 2 
DM is Pro12Ala (rs1801282; CAC→CAG). The frequency of this mutation in 
European population is 79-83%, American population is 87-94% and Asian 
population is 92-99% [Бондарь, 2017, 17-22].  

KCNJ11 (Potassium voltage-gated channel subfamily J member 11) 
gene encodes ATP sensitive potassium channel subunit. This channel 
regulates the passage of positively charged ions into the cell via Kir6.2 proteins 
that are regulated by G-proteins. The KCNJ11 gene is located on the short 
arm of chromosome 11 (11p15.1), contains 4101 bp and 3 exons.  One of the 
polymorphisms of KCNJ11 gene that is associated with type 2 DM is rs5219. 
A switch of guanine to adenine at codon 23 causes substitution of Lys23Gln 
in a terminal site of NH2 of Kir6.2 proteins. This may cause reduction of 
potassium channels’ sensitivity to ATP molecules and subsequent inhibiting 
insulin secretion due to the over-activity of the channel [Makhzoom, 2019, 
107]. This polymorphism was mainly found among European and East Asian 
populations.  

TCF7L2 (Transcription factor 7-like 2) gene is located on the long arm 
of chromosome 10 (10q25.2–q25.3). This gene consists of 19 exons and has 
autosomal dominant inheritance. The TCF7L2 gene is pleiotropic and 
polymorphic. Protein TCF7L2 that is encodes by TCF7L2 gene is the part of 
the Wnt signaling pathway. Wnt signaling pathway consist of β-catenin and 
a member of the TCF family. TCF7L2 regulate transcription of Glucagon 
gene (GCG) via Wnt signaling pathway. Meanwhile, GCG encode Glucagon-
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like peptide-1 (GLP-1) that regulates glucose homeostasis [Nadkarni et al., 
2014, 121-123]. Among several SNPs of the TCF7L2 gene rs7903146 (C/T) 
and rs12255372 (G/T) in intron 4 and 5 respectively, received more attention 
for their association with type 2 diabetes. In both polymorphism allele T is a 
risk allele. 
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Abstract  
This research was carried out with overall purpose of reducing the CO2 emissions 

globally in both oil and gas industry plants and landfill. The research was based on a 
metabolism changing process of bacterium called Escherichia Coli. Experiments show that 
the autotrophy of that bacterium can be achieved with also a capability of reducing the CO2 

emissions by 10% and diminishing the crude oil use today by 30%. 
Key words: CO2 emissions, Escherichia Coli, Autotroph, Biomass. 
 

Since the Industrial Revolution, global temperature of the Earth has 
increased almost 10C. The primary cause of this circumstance is mainly due 
to increase in greenhouse gas emission especially CO2. In fact, average 
concentration of carbon dioxide has reached its peak over the 800 thousand 
years at 440 ppm. Considering the role of carbon dioxide in microorganisms 
such as inhibiting and stimulating cell development, it is possible to transform 
carbon dioxide into fuel by using them.  

Escherichia coli 
Escherichia coli is a Gram-negative and a rod-shaped bacteria. They are 

also a facultative anaerobic organisms, meaning that it does fermentation in 
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anaerobic conditions, however, consumes O2 when it is available. Its culture 
can also be easily grown in laboratory media, e.g. in lysogeny broth.  

Biomass generation by from CO2 
Autotrophic organisms generate the most extent of biomass on Earth, 

therefore it is valuable to understand the growth of autotrophs and advancing 
it, is vital for sustainability path. The main aim in this research is to form the 
synthetic autotrophy in E. Coli to generate the biomass. In order to convert 
E.Coli to autotrophic organism in laboratory conditions a compound should 
be used to serve as an electron donor for CO2 fixation which in our case was 
formate.[1] Our rewired E.coli strain uses the Calvin-Benson-Bassham cycle 
for the fixation of carbon and generates energy and reducing power from the 
donor molecule, formate which can be generated electrochemically.[2] The 
total bioengineering process requires the coexpression of Calvin cycle 
enzymes and an energy harvesting enzyme, balanced rewiring of the 
endogenous metabolic network and suitable laboratory evolution to attain the 
desired autotrophy.[3] The process itself for  now releases more CO2 than it 
consumes which is expected to be fully eradicated in future works. 

 

This overall process is complicated and requires fitting a host of new 
genes into a cell, however sequencing of the genomes of these bacteria 
revealed that just a few mutations were needed to create a bacterium 
capable of converting the carbon dioxide into biomass. The establishment of 
synthetic autotrophy reveals the incredible plasticity of central metabolism 
and could provide a framework for future carbon neutral bio production.[4] 
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Müasir dövrün qlobal ekoloji problemləri o qədər mürəkkəb və dərindir 
ki,biz onun bütün sahələrinə toxuna bilmərik.Ancaq nəzərə alsaq ki, Yer 
səthinin ¾ hissəsi sularla əhatə olunub o zaman okean və dəniz sularının 
tədqiqi bizlər üçün daha maraqlı və aktual məsələdir.Araşdırmalar göstərir ki, 
dəniz və okean sualarının dərin qatlarına getdikcə canlılar üçün yaşayış 
şəraiti və qidalanma həmçinin element dövriyyəsi miqdarı olduqca dəyişir. 
Aparılan tədqiqatlara əsasən dəniz və okean sularının dərinlikdən asılı 
olaraq təbəqələrində HNLC (high-nitrate,low-chlorophil) adlanan zonalar 
nəzərə çarpır. Bununla biz belə nəticəyə gəlirik ki, nitratın çoxluğu və 
xlorofilin azlığı burada əsas dəmir mənbəyi olan fitoplanktonlara təsir edir və 
onların miqdari çoxluğu dəmirin miqdarını zəiflədir. Bu isə ekoloji sistemə öz 
mənfi xüsusi təsirini gizlədə bilmir. Ümumiyyətlə dəmir sularda əsasən Fe3+ 

birləşmələri şəklində olur. Sulu mühitdə fotosintez prosesi zamanı lazım olan 
Fe2+  “siderfores” adlanan üzvi liqandların köməyi ilə Fe3+ -ün oksidləşməsi 
prosesi ilə gedir. “Dəmir daşıyıcıları” bəzi bakteriyalar tərəfindən istehsal 
olunur. Prosesi aşağıdakı kimi təsvir edə bilərik.: 

 

Fe3+ + İşıq enerjisi+ Superoksid=Fe2+ + modifikasiya olunmuş liqand + O2 

Dəniz suyunda dəmir əsasən kaogilyatlar şəklində olur. Ümumi həll olun-
muş dəmirin təyini üçün adsorbsiyalı katodik soyutma voltampermetriyasına 
əsaslanan yeni bir üsul işlənib hazırlanmışdır. Ultrasəs səviyyəsində (0,1nM) 
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dəmirin aşkarlanmasına yüksək həssaslıq və təmizlənməyə ehtiyac olmadı-
ğından 5pM-də belə kiçik nümunələrlə dəmirin təyin edilə biləcəyi aşkarlan-
mışdır. Təklif edilən metod atmosfer oksigeninin katalitik təsirindən istifadə 
edərək dəmirin 2,3-dihidroksonaftalin (DHN) kompleksinə adsorbsiyasına 
əsaslanır. Bu metodun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, rast gəlinən bromat ion-
ları atmosfer oksigeni tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılır və kanserogen maddə-
nin təsirini azaldır. Analiz üçün pH=8, DHN 10 mkm və analiz standart əlavə 
etmə üsulu ilə dəmir üzərində xüsusi tamponların köməyi ilə aparılmışdır. Bu 
metodla həssaslıq 49 nA olur bu isə o deməkdir ki, bu üsul yüksək həssas-
lığa, aşkarlanma həddinin aşağı olmasına və analiz müddətinin qısa olma-
sına görə fərqlənir. 
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Abstract 
This research will draw an extensive outline on chemical neutralization method. In other 

words, our approach is execution of chloramine removal through ascorbic acid, malic acid, 
and citric acid utilization. All those acids will be compared by taking all the details into 
consideration according to the overall results of reactions. 

Key words: Chloramine, Organic acids , Water treatment, Amperometry Titration 
 

The public water supply has been played a key role in the development 
of our modern society. The supply of good and reliable drinking water has 
caused public health in Western Europe and North America to considerably 
improve since 1850.  

The disinfection process is considered as the most vital step before 
water is delivered to the consumers. Despite having multiple filters before 
disinfection step, pathogens like viruses, bacteria, including Escherichia coli, 
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Campylobacter and Shigella, and protozoans, including G. lamblia and other 
Cryptosporidium can pass through the filters [1]. Chlorination is the most 
common disinfection process used in many countries. The amount of 
chlorine added to the water must destroy all microorganisms and its levels 
must be continuously monitored in the treated water. When chlorine 
combines with organic matter in the water or elsewhere, disinfection 
byproducts are formed such as Trihalomethanes (THMs) which are possible 
cancer-causing byproducts.  

Although chloramines are not as effective disinfectants as chlorine gas, 
they are less prone to form THMs or halo acetic acids. These chlorine-based 
disinfectants can be converted from chlorine by adding ammonia to the water 
along with the chlorine. Unlike chlorine, it is difficult to remove chloramines 
by, ion exchange, because they do not have net charge. There is a potential 
for harmful disinfection byproducts to be produced from it due to the reaction 
of aqueous chlorine with organic nitrogen. Moreover, the essence of 
chloramine in water can lead to problems related to immune system, 
respiration, skin, stomach, and blood.  

According to the studies, a small amount of chlorine and chloramine in 
drinking water will not pose a significant risk. However, it would be better and 
safer if we try to cut chlorine and chloramine from our drinking water. Here 
are some of the neutralization systems: Reverse osmosis, Ultraviolet light, 
Activated and catalytic carbon and Chemical neutralization.  

Chemical neutralization can neutralize chloramine in tap water. This 
technique is faster than passive methods. The purpose of neutralization is 
getting ions instead of stable chloramines, because ions are easier to treat 
due to their partial charge. In order to neutralize chloramines, ascorbic acid 
is already used as a chemical method for this purpose [2]. It was investigated 
that malic and citric acids perform similar behaviors like ascorbic acid. It was 
explored that 50 milligrams (0.05 grams) of ascorbic acid is enough to 
neutralize one gallon of water with a chloramine concentration of 3.8 PPM 
[3]. This result has been proved by getting well-matched data from the 
reaction with vitamin C. Moreover, abovementioned experiment has been 
performed by using malic and citric acid, and overall results have been 
compared. Finally, required experiments have been carried out successfully 
and satisfied results have been acquired.    

Theoretically, citric acid is the most soluble one in water among others. 
Unlike malic and ascorbic acids, which have two proton (hydrogen ion H+) 
donation for neutralization reactions, citric acid surpasses them by having 
three, which means low amount of citric acid may be used for chloramine 
removal. Following reactions may occur during process. 

Ascorbic acid:  𝐶6𝐻8𝑂6 +  𝑁𝐻2𝐶𝑙 = 𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑙− + 𝐶6𝐻6𝑂6

−2 

Malic acid:       𝐶4𝐻6𝑂5 +  𝑁𝐻2𝐶𝑙 = 𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑙− + 𝐶4𝐻4𝑂5

−2 

Citric acid:       𝐶6𝐻8𝑂7 +  𝑁𝐻2𝐶𝑙 = 𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑙− + 𝐶6𝐻5𝑂7

−3 + 𝐻+ 
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The US EPA recognizes several analytical methods as acceptable for 
measuring residual chloramines [3]. After |executing the neutralization 
reactions, DPD Colorimetric technique has been used to measure the 
chloramine amount and compare the results. The average municipal water 
system maintains residual monochloramine concentrations around 2 mg/L 
(range: 1.5 mg/L to 2.5 mg/L) [4], this range has been met after all three 
organic acid utilizations. 
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Abstract 
Nowadays, the majority of the insulin-related problems stem from the significant change 

at the amount of blood glucose and can be resulted in diabetes. As an initial point of these 
troubles, processed carbs are considered. The effects of certain types of fats on insulin 
sensitivity are inevitable. This research project is aimed to determine the chemical and 
biological properties of carbohydrates and fats, also impacts of their combination on human 
health.  Investigation of types of carbs and fats and their impact on the human body is crucial. 
. The rate of harmful low-density lipoprotein (LDL) cholesterol is increased in the bloodstream 
by eating foods in which there are trans fats. This causes a reduction in the amount of 
beneficial high-density lipoprotein (HDL) cholesterol. The existence of biological and chemical 
methods to determine the impact of carbs and fats on human health allows providing a unique 
method for defining the influences of the combination of these products. 

Keywords: insulin, carbohydrate, fat. 
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The rate of conversion of carbohydrates into blood glucose is identified 
using the glycemic index. Processed carbohydrates consist of fast digested 
carbohydrates which means a high glycemic index and glycemic load are 
considered causing sharp changes in the levels of insulin and blood sugar. 
If the rate of blood glucose appears to be significantly high or low, it could be 
a sign of trouble in producing insulin that can eventually result in diabetes. 
Insulin plays a vital role in the flow of sugar from the blood into the cells in 
which it is used as an energy resource. On the other hand, from the 
combination of three fatty acids called triglyceride, fats are made up of our 
bodies. When a chain of hydrocarbons is connected with a group of oxygen, 
hydrogen, carbon small compound named glycerol, triglyceride is created [2]. 
How these chains are linked and the length of them help to define the type 
of triglyceride or fat. So, while trans fats may increase the risk of heart 
disease, saturated fats are not currently linked with this type of illness. The 
goal of this study is to investigate the properties of carbohydrates and fats, 
also their impact on human body together. 

Carbohydrates and fats are classified correspond to their influences on 
the people’s health. In order to determine how they are damageable, certain 
methods such as defining the types of them or which negative effects have 
been observed on the human body by using these products should be 
considered. In order to conduct the experiments for this research project, it 
is planning to take the benefit from the opportunities of the Food Safety 
Institute considered for students. Moreover, certain analysis of products 
acquired in the laboratory will be carried out with the support of Baku Higher 
Oil School.  

In medicine, while monounsaturated and polyunsaturated fats are 
accepted healthy ones, trans and saturated fats are included in the unhealthy 
group due to some reasons. For instance, to eat trans fats rich foods causes 
an increase in the rate of harmful low-density lipoprotein cholesterol in the 
bloodstream, also decreases the amount of useful high-density lipoprotein 
cholesterol. This type of fats creates inflammation, which is linked to heart 
disease, stroke, diabetes, and some other chronic conditions. In addition to 
that, it has resulted in a great contribution to insulin resistance that grows a 
risk of developing type 2 diabetes. Even the trans fats with small rate are 
able to harm health: for each of the 2% of calories from them consumed daily, 
heart disease risk increases by 23% [3]. Carbs that are unprocessed, contain 
fiber, vitamin, and other beneficial minerals. When the carbs are refined, 
nutrients and certain useful compounds are removed from them. These 
carbohydrates are referred empty carbs or calories by people due to very few 
vitamins and lack of minerals. Breaking down foods, extraction and 
concentration are various methods to refine foods. However, the processing 
carbs are able to cause a quick rise in blood sugar and trigger the pancreas 
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to release insulin. Obviously, according to the special date, the risk of 
developing type 2 diabetes is lowered as the number of calories from 
carbohydrates is increased. Diets that are high in carbohydrates tend to 
increase the sensitivity of insulin. So, nowadays, health care providers in 
most cases recommend that type 2 diabetics eat a high carbohydrate diet. 
Because, high carbohydrate diet for type 2 diabetics is that it reduces a risk 
of heart disease in turn [4]. By considering all of these, we are engaged in 
defining the special methods to determine the effects of both the fats and 
carbohydrates to human health, especially type 2 diabetes and insulin 
resistance. 

In conclusion, it is clearly seen that fats and carbohydrates cause almost 
the similar illnesses. By considering the existence of separate biological and 
chemical methods to find the impact on health, as it has been mentioned, the 
main purpose of this project is to provide a unique method to define the 
influences of carbs and fats combination. Then, it will be easier to propose 
effective solutions for decreasing the risks of chronic conditions, heart 
diseases and so on.  
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Abstract 
Bromine containing ethers were obtained from the reaction between 4-aminophenol and 

dibromopropane. The reaction was carried out firstly by converting 4-aminophenol to the 
corresponding phenolate, then reacting the obtained phenolate with dibromo propane. 
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The reaction between 4-aminophenol and symmetrical dibromoalkanes 
(dibromo propane) was investigated. Bromine containing end product of the 
reaction is a possible reagent for quaternization reactions yielding 
compounds with antimicrobial and anticorrosion properties.  

During the first step of the reaction, 4-aminophenol was converted to 
corresponding phenolate compound by reacting it with isopropyl alcohol 
solution of KOH. The purity of 4-aminophenol was previously tested by NMR 
analysis. The reason behind the preliminary conversion of 4-aminophenol to 
phenolate compound is the prevention of formation of undesired products 
that can form through the reaction of dibromo propane with the amine group 
of 4-aminophenol. 

The ratio of the reagents (4-aminophenol and dibromo propane) also 
determines the content of the reaction products; when the ratio of 4-
aminophenol to dibromo propane is 2:1, the reaction does not yield the 
desired ether, but an undesired product: 

OH

NH2

+ Br(CH2)3Br
KOH

- KBr

O

NH2

(CH2)3 O

NH2  

When the ratio of 4-aminophenol to dibromo propane is 1:2, the desired 
ether is formed: 

OH

NH2

+ Br(CH2)3Br
KOH

- KBr

O(CH2)3Br

NH2  

The reaction was carried out at 60 ˚C for 5 hours stirring the reaction 
mixture throughout the reaction. At the end of the preset reaction time, the 
stirring and heating was stopped. The reaction mixture was let to cool down 
before further operations. 

The cooled reaction mixture was filtered from insoluble impurities by 
washing it with dioxane through filter paper and used solvent (dioxane) was 
evaporated by using rotary evaporator. 
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Dried product was tested for solubility in different solvents (heptane, 
acetonitrile, methylene chloride, isopropanol, ethanol, DMSO and dioxane). 
It was found that while the product was only partially soluble in acetonitrile, it 
dissolved completely in DMSO and dioxane. The former was chosen as the 
solvent for further analyzing the product mixture. 

NMR analysis of the product mixture using DMSO as the solvent 
revealed the presence of desired product along with some amount of 
unreacted initial reagent 4-aminophenol. 

Due to the presence of the functional groups in the structure and Br 
anions such kind compounds can be used as inhibitors of corrosion and as 
antibacterial and antifungal compounds. 
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Abstract 
The new organic compounds that synthesized on the base quaternization reaction of 

quinolone and bromocontaining ethers of 2-propenylphenols have very good anti-corrosion 
properties. At the concentration 10-50 mg/l the corrosion efficiencies are 88-93%, 
respectively. 

Keywords: quinolinium salts, inhibitors, corrosion efficiencies.  
 

In the oil and gas industry, In order to suppress the processes of 
corrosion destruction of equipment, pipelines, and other metal structures, 
various inhibitors are used, including organic nitrogen-containing 
compounds. The need in them, especially non-volatile and safe, is growing 
from year to year.  

Therefore, we set a goal: to synthesize quaternary nitrogen-containing 
compounds based on functionally substituted phenols and to study them as 
acid corrosion inhibitors. 
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Quaternization reaction is carried out by 2 steps: 
1) Production of bromocontaining ethers 
2) Quaternization reaction of quinolinium 

OH

+ Br2(CH2)n
KOH

KBr

O(CH2)nBr

 

O(CH2)nBr

+ N

O(CH2)n N

Br

 
The reaction is carried out by the supplements of equipment, which 

consist of flask, dropping funnel, reverse cooler, mixer and thermometer. 
Dibromo-alkane and little amount of KJ (promotor) are added to the flask and 
the mixer is connected. After that, the solution of potassium hydroxide in 
isopropyl alcohol (or in isobutyl alcohol) is mixed with the calculated amount 
of 2-propenylphenol and this solution is given to the system by the dropping 
funnel. The experiments are carried out at different temperatures, at different 
times, and at different ratios of components (more information about this is 
given when the results are discussed). When the reaction is over, the mixture 
is dried by using extraction with the presence of benzene and acetone. The 
solution is filtered by filter paper. After removing the extraction agent from 
the solvent which is separated from sodium sulfate by the water pump, the 
purposeful reaction products are obtained by the distillation of the organic 
residue at pressure. The physical and chemical properties of the obtained 
products are determined. As it is seen from the test results, the quaternary 
salts synthesized by us (comp. I - III) have high protective properties in 1 M 
H2SO4, which can be explained by their chemisorption on the metal surface 
due to the presence of bulk cations and Br - anions in the structures. At the 
concentration 10-50 mg/l the corrosion efficiencies are 88-93%, respectively. 
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BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN DUZLULUĞA ADAPTASİYASINDA 
QIRMIZI VƏ GÖY İŞIĞIN ROLU 
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Xülasə  
Bərk və yumşaq buğda sortlarının duz stresinə adaptasiyasında qırmızı və göy işığın 

rolu öyrənilmişdir. Bitkilərdə duzun təsirindən induksiya olunan biokimyəvi dəyişikliklər analiz 
olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, qırmızı işığın təsiri zamanı stresin təsirindən baş verən 
biokimyəvi dəyişikliklər zəifləyir.  

Açar sözlər: duz stresi, malondialdehid, antioksidant fermentlər, həllolan şəkərlər 

 
Qidalı maye mühitdə 16 gün ərzində  böyüdülmüş Saratovskaya-29 

(Triticum aestivum L.) və Bərəkətli-95 (Triticum durum Desf.) genotiplərinin 
cücərtilərinə 150 mM NaCl duzunun  7 günlük təsiri nəticəsində baş verən 
biokimyəvi dəyişikliklər analiz olunmuşdur: yarpaqlarda askorbatperoksi-
daza, katalaza antioksidant fermentlərinin fəallığı, lipid peroksidləşməsinin 
göstəricisi olan malondialdehidin, hidrogen peroksid radikalının və o cümlə-
dən osmolitlərdən hesab olunan həllolan şəkərlərin miqdarı təyin olunmuş-
dur. Duzun təsirindən hər iki genotipdə fermentlərin fəallığı, lipid  peroksid-
ləşməsi kontrolla müqayisədə daha yüksək olmuş, həllolan şəkərlərin miq-
darı artmışdır. Bitkilərdə NaCl-la  induksiya olunan biokimyəvi dəyişikliklərin 
qırmızı işığın təsiri zamanı zəifləmiəsi müəyyən olunmuşdurşdir: lipid 
peroksidləşməsi hər iki genotipdə daha az, askorbatperoksidaza və katalaza 
fermentlərinin fəallığı isə daha yüksək olmuş, həllolan şəkərlərin  akkumul-
yasiyası göy işıqla müqayisədə daha çox stimulyasiyasiya olunmuşdur.  
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AND ACTIVITIES OF PSI AND PSII IN CHLOROPLASTS OF 
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Abstract 
The objects for the study were the Jalilabad 19 and Baharly varieties of barley (Hordeum 

vulgarer L.), a cereal plant. The photosynthetic pigment content and photochemical activities 
of PSI and PSII were determined in chloroplasts isolated from barley leaves. Similar results 
were obtained for the amounts of chlorophyll a, chlorophyll b and photochemical activities in 
both photosystems for these varieties.   

Keywords: Hordeum vulgare L., chlorophyll a, chlorophyll b, chloroplast, photosystem 
 

Barley (Hordeum vulgare L.) is a cereal plant belonging to the Poaceae 
family. It is one of the oldest cultural plants and is very important in the 
production of feed in agriculture. Barley is usually a self-pollinating plant, but 
cross-pollination is not excluded. It blooms in June-July and yields in July-
August [1]. It is Known, that the content of photosynthetic pigments 
(chlorophylls and carotenoids) plays a major role in the functioning and 
productivity of photosynthetic apparatus. There is a complex interrelation 
between productivity and the content of chlorophylls. 

We aimed to comparatively study the content of photosynthetic pigments 
and activities of PSI and PSII in chloroplasts of leaves of two barley 
varieties.The objects of the study were the Jalilabad 19 and Baharly varieties 
of barley. Plants were grown under controlled conditions (photoperiod – 
12h/12h, t – 260C/140C and the light intensity –600 µmol m -2 s-1). Activities 
of photosystems were determined by the polarographic method based on 
oxygen uptake and evolution. For this purpose, the amperometric device with 
the Clark type platinum electrode was used [3]. 

14-day-old seedlings were used for the experiments. The determination 
of the content of chlorophyll a and chlorophyll b was based on the method 
proposed by Porra [2]. The Chl a content was found to be 1.75 mg/ g-1 and 
1.57 mg/ g-1 in the leaves of Jalilabad 19 and Baharly varieties, respectively. 
Whereas, the Chl b content was equal to 0.67 mg/g-1and 0.43 mg/g-1in the 
leaves of Jalilabad 19 and Baharly varieties, respectively. Thus, a significant 
difference was not observed between of the composition of chlorophylls.The 
activity of PSI in leaves of Jalilabad 19 and Baharly varieties was 254 μmol 
O2·mg1Chl·s−1and 216 μmol O2·mg-1Chl·s-1, respectively. While the PSII 
activity for the same varieties was 98 μmol O2·mg-1Chl·s−1 and 72 μmol 
O2·mg-1Chl·s−1, respectively.  
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The photochemical activity of FS II was also determined by the 
fluorescence yield of chlorophyll in the leaves. The relative fluorescence yield 
of chlorophyll [(FM-F0)/FM] was found to be higher in the Jalilabad-19 variety. 
According to the parameters measured during the studies, there were no 
significant differences between of the photosynthetic apparaties of studied 
varieties. 
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Abstract 
TCBP nanoparticles were investigated as a drug delivery system loaded with doxorubicin 

for cancer treatment. They could get into the cancer cells via CD44 receptors. They showed 
significantly effective results on colon cancer, bronchial epithelial and breast adenocarcinoma 
cell lines. Having size around 350 nm, TCBP nanoparticles have potential in nanomedicine as 
a drug delivery system for cancer treatment.                                                                           

Keywords: Polybenzofulvene, TCBP, Doxorubicin, Hyaluronic acid, Nanomedicine                            

               
After discovery of cancer, different researches have been conducted to 

find a way to treat it. In last decades, after effect of drug concentration in 
blood on its therapeutic performance is considered, researches have been 
started to focus on developing formulation which will make possible to control 
quantity and speed of drugs released into human body that aids its efficacy 
[Cappelli,2014, 1]. Hence, researchers have started to develop non-

mailto:najaf.aghamaliyev.std@bhos.edu.az


Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

93 

conventional dosage forms implementing with a modified release - Drug 
Delivery Systems (DDS). [Cappelli, 2014, 1]. Generally, main problem for 
treating cancer is that methods used for treatment affect not only cancer 
cells, but also different parts of human body which lead to undesirable side 
effects. According to recent research, in DDS nanoparticles can be used to 
handle this problem and they are able to distinguish between cancer cells 
and others, hence affect only cancer cells. [Licciardi, 2017, 1 ]. One of these 
nanoparticles is a doxorubicin-loaded tri-component polymer brush (DOXO 
– TCPB) [Licciardi, 2017, 1 ]. So, treatment seems possible by developing 
and delivering these nanoparticles into cancer cells.                               

DOXO-TCBP nanoparticles Hyaluronic acid (HA) is sugar produced by 
human body and has a vital function in different physiological processes. The 
HA has an excellent capacity to bind water and having nontoxic, biodegradable 
characteristics make it advantageous [Jin, 2018, 1]. It can naturally act as cell 
migration modulator, stimulating signal transduction pathways that lead to 
facilitation of cell locomotion. These generated pathways have implications in 
transformation and metastasis of tumors [Licciardi, 2017, 2]. When cancer 
cells are created, they start to make overexpression of HA receptors such as 
CD44, which is found nearly in all types of cell in human body. It seems 
possible to take action and modify HA with drug carrier in order to deliver drug 
to exactly CD44 receptors that lead to hinder growth of cancer [ Jin, 2018, 1]. 
DOXO-TCBP nanoparticles were showed that they can deliver drug to cancer 
cells without releasing the drug before entering the cells and keeping it intact 
for a long time. Bioactive molecules such as doxorubicin, immunoglobulin G 
and anticancer leuprolide were observed to interact with various 
polybenzofulvene molecular brushes, which are obtained by polymerization of 
benzofulvene derivatives. A tri-component polymer brush was made via 
fabricating polybenofulvene backbone (TCPb), which have nona (ethylene 
glycol) (NEG) arms [Licciardi, 2017, 2]. Arms are terminated with HA 
macromolecules, which have low molecular weight. The resulting nanoparticle 
has a structure of hyaluronan-coated cylindrical brush-like macromolecule, 
which possesses high solubility in water as well as in ethanol-water. It has a 
high potential in getting the anticancer drugs such as doxorubicin into cancer 
cells via interaction between HA with CD44 receptor [Licciardi, 2017, 2]. 
DOXO-TCBP nanoparticles’ size were around 350 nm and could be loaded 
with DOXO up to 13%. Those nanoparticles showed less cytotoxicity on breast 
cancer cells, colon adenocarcinoma and bronchial epidermal cell lines 
[Licciardi, 2017, 4]. 

In this study, TCPB was analyzed for its capability to deliver drug molecules 
like anti-cancer drug doxorubicin. Capability of DOXO-loaded TCPB 
nanoparticles to delivery doxorubicin to cancer cell can be realized, having 
base on essential role possessed by CDD4 receptor in cell adhesions and 
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its known overexpression in tumorous tissues, contemplated by interplay 
within HA coat. Moreover, DOXO-TCPB nanoparticles could display dimension 
at approximately 350 mm and DOXO loading about 13%. 

To sum up, research showed that DOXO-loaded 
TCPB nanoparticles ensure effective loaded drug delivery, that can be 

simply absorbed within cancer cell nucleus.  
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Green Chemistry or Sustainable Chemistry is an innovative approach to 
design new products and processes which decrease or eliminate the usage 
and generations of toxic compounds. By implementing all the precious 
principles of Green Chemistry, chemists and pharmacists could mitigate the 
risk to public health and the surroundings. Thanks to its benefits such as 
reducing waste and prices, pharmaceutical companies and corporations 
have begun to move towards green chemistry. Nowadays, pharmaceutical 
companies have been trying to apply innovative approaches since the world 
encounters environmental challenges due to the high demand for drugs and 
the protection of energy and costs. 

Within the synthesis of drug molecules and research involving synthetic 
chemistry, utilizing environmentally friendly, benign, reproducible and effective 
solvents, which is named green solvents, is the easiest and straightforward 
technique to apply green chemistry in pharmaceuticals [1].  
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Solvents that suit green chemistry principles are called green solvents 
and they are the substitution of harmful and inefficient solvents. It can be 
seen that various examples of green solvents create significant intermediates 
that can be used for natural products, drugs, and further synthesis. Three 
green solvents should be researched: glycerol, water, and ionic liquids.  

Glycerol. One of the widespread green solvents is Glycerol which is 
oleochemicals whose second part is produced from the natural oils and 
polyalcohol and glycerin has a variety of applications in several sectors 
including food and pharmaceutical industry, cellulose films and tobacco. 
Because of its cost-effectiveness and sustainability, glycerol is mainly 
considered as a useful alternative instead of hazardous and volatile solvents 
[1]. Although glycerol is a green solvent applied for various reactions, there 
are some obstructions to be overcome by chemists and medical scientists; 
For instance, it is in need to be dissolved with a co-solvent by reason of its 
high viscosity. Due to the fact that glycerol viscosity is lower viscous up to 
60°C, reactions at temperatures above 60°C should be carried out. Glycerol 
has an appropriate length and donor atom to acquire metal catalyst 
compounds resulting in unwanted side products. 

Water. Water has many special physical and chemical features, for 
instance, considerable hydrogen bonding, high heat capacity, high dielectric 
constant and a wide range of temperatures. As a result, water includes lots 
of benefits compared to conventional organic solvents. In addition, water can 
be employed as a green solvent owing to its availability, non-toxic and non-
flammable properties. Because of its biological reactivity, researchers have 
attempted to replicate the synthetic water processes which observe in the 
natural world. Chemists have long been away from water due to an ancient 
belief that non-soluble reagents do not produce any products. Sharpless, 
nevertheless, has replaced this outdated thought with a new idea that non-
solubility of water is not necessary for reactions [2]. The fundamental 
reactions of organic chemistry are employed within medicinal chemistry to 
manufacture drugs, and another such process is that of the Wittig reaction. 
Wittig reaction which occurs at 25°C in water is highly crucial and provides a 
new C – C bond: 

 

 

 

 

Figure 1. Witting reaction in water [3] 

Ionic liquids. The subsequent green solvent is non-flammable, 
chemically and thermally steady and non-volatile Ionic Liquids which are 
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organic salts in the liquid phase at environmental temperature. As regarding 
into pharmaceutical industry, ILs could suitably be employed as a chemical 
solvent alternative in the formation of various medicines. Replacing the 
organic toxic chemicals with ILs can generally supply better conditions for 
reaction, speeding some more precarious processes, along with promoting 
the targeted product's insulation and cleansing. As ILs have more Van der 
Waals interactions and hydrogen bonds in comparison with other organic 
solvents, their viscosity is higher [4]. The ILs’ vital characteristic that leads to 
gain numerous adjusted green organic solvents is the tunability via the 
modification of anion, cation and alkyl part. 

To conclude, all mentioned solvents - glycerol, water, and ionic liquid 
provide many incentives for greener approaches where the environmental 
and pharmaceutical expenses can be reduced. In the end, the 
pharmaceuticals can replace traditional methods with the advantages of 
green solvents with greener ones which are non-toxic and more efficient. 
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Abstract 
Biochemistry is a full of various types of chemical reactions. The mechanisms behind the 

occurrence of these reactions are main interest point of the scientists and actually have a great 
influence in biochemistry. In this scientific work, the main substitution and elimination mechanism 
of the protein prenyl transferase with fluorinated substrate analogs will be discussed thoroughly. 

Key words: substitution, elimination, isoprenyl, prenyl transferase, fluorine. 
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The biological pertinence of the protein prenyl transferase reaction 

It is commonly understood that nucleophilic substitution reactions are 
carried out by either completely Sn1 or Sn2 mechanisms. Actually this is not 
true statement for the real reaction conditions. The chemical mechanism of 
almost all substitution biological reactions happens in the simultaneous 
existence or mixture of both Sn1 and Sn2 mechanisms. Protein prenyl 
transferase reaction can be considered as a best example in order to 
understand the case: 

 

As can be observed from the reaction mechanism demonstrated above, 
substitution reaction occurs by modification of isoprenyl with cysteine groups 
attached on protein. It must be stated that most proteins which are substrates 
in this kind of reactions play a main role in cell signaling process and those 
proteins cannot implement their functions until they join to the membrane of 
the cell. That is why, this type of substitution reactions are very interesting 
for the scientists. [Jan S. Tkacz, Lene Lange, Advances in Fungal 
Biotechnology for Industry, Agriculture, and Medicine, 2004, p 195-217] 

 

It is known that proteins which have an attachment with isoprenyl play a 
certain role in the formation of the tumors. Currently, main research is 
conducted in order to find a way which can prevent the implementation of the 
prenylation reaction. If this is achieved, then proteins that cause tumors 
cannot join to the cell membranes and hence will be inactive in the reaction.  
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Determination of the mechanism of protein prenyl transferase 
with fluorinated substrate analogs 
It is rather interesting to analyze the mechanism of the protein prenyl 

transferase reaction: whether the mechanism is Sn1, Sn2 or the somewhere 
between them. The allylic carbocation – positively-charged intermediate can 
be a main reagent if the reaction is proceeded by Sn1 mechanism: 

 

The first step of Sn1 reaction which is also called rate – determining step 
can be weakened by the strong electron-withdrawing reagents – fluorines 
which play a main role in the destabilization of this carbocation intermediate. 

 

Taking the above mechanism into account, it can be claimed that the 
rate of the Sn1 reaction decrease each time when there is a substitution with 
fluorine reagent. In this case, the slowest reaction will happen when 
substitution is proceeded with trifluorinated substrate. On the other hand, if 
the mechanism of the reaction is proceeded through Sn2, then it will not 
decrease the rate of the reaction because there is no carbocation 
intermediate to destabilize. [P.S. Kalsi Organic Reactions and their 
Mechanisms, 2002, 393-420]  

By considering all the cases mentioned above up to this point, it can be 
stated that the mechanism of protein prenyl transferase with fluorinated 
substrate analogs is a hybrid: mainly Sn2, but there is some features of Sn1. 
Looking at the detail, there is no formation of carbocation intermediate. 
Additionally, late transition state occurs. As the thiolate approaches, there 
becomes a break in the bond between oxygen from pyrophosphate leaving 
group and electrophilic carbon. 
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Xülasə 
Suyun yaşam üçün böyük əhəmiyyət daşımasına baxmayaraq mövcud su ehtiyatlarından 

istifadə və su təchizatı məsələlərində bir çox problemlər var. Müasir dövrdə bu problemlərin 
həllində okeanların (dənizlərin) duzlu suyunu duzsuzlaşdırmaq üsulundan geniş istifadə edilir 
[Feyziyev, 2016, 4]. Ancaq bu zaman duzsuzlaşdırma texnologiyalarında texnoloji prosesin 
həyata keçirilməsini təmin edən enerjinin alınması zamanı təbiətə birbaşa və ya dolayı yolla 
zərərli maddələr atılır. Bu isə öz növbəsində dünyada su çatışmazlığı problemini həll edərkən 
digər tərəfdən onun ekoloji çirklənməsinə gətirib çıxarır. Qeyd edilən vəziyyəti aradan qaldır-
maq üçün ən perspektivli təklif alternativ enerji mənbələrindən, ələxsus günəş enerjisindən 
istifadə etməkdir [Kalita, 2016, 1]. 

Məhz buna görə də dünyanın bir çox regionunda olduğu kimi Azərbaycanın da Pirallahı 
adasında yaşayan əhalinin istifadəsi üçün günəş duzsuzlaşdırıcı qurğunun işlənilməsi və 
tətqiqi məsələsi olduqca aktual hesab edilmişdir. Bu məqsədlə kompyuter simulyasiyası ilə 
Pirallahı adası üçün günəş radiasiyası qiymətləndirilmiş, qurğunun istilik-kütlə mübadiləsi 
proseslərinə əsaslanan  hesabı aparılmış və tətqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: günəş duzsuzlaşdırıcı qurğu, günəş enerjisi, ekoloji problem, istilik-kütlə 
mübadiləsi. 

 

Məlumdurki duzsuzlaşdırma texnologiyalarında əsasən istilik və ya 
elektrik enerjisindən istifadə edilir. Bu enerji növlərinin üzvi yanacaqlardan 
alınmasını nəzərə alaraq demək olar ki, bu zaman təbiətə zərərli maddələr 
atılır. Məhz buna görə Birminhem Universitetinin alimi   P.G. Yusıf ekoloji 
göstəricilərə görə müasir dövrün duzsuzlaşdırma texnologiyalarını kompleks 
təhlil edib. Araşdırma nəticəsində duzsuzlaşdırma texnologiyalarında hasil 
edilən hər m3 su üçün zərərli maddələrdən ən əsası hesan edilən CO2-nin 
miqdarı da kq-lərlə müəyyən edilmişdir (Şək. 1). Müəllifin apardığı araşdır-
madan müəyyən edilmişdir ki, təhlil edilən duzsuzlaşdırma texnologiyaları 
arasında həm enerjiyə qənaət həm də ekoloji baxımdan ən idealı günəş 
enerjisi ilə suyun duzsuzlaşdırma texnologiyasıdır [Youssefa, 2014, 2].  

Qurğunun konstruksiyası: Su emalında günəş enerjisindən birbaşa 
şəkildə istifadə edən texnologiyalar passiv və aktiv texnologiyalar olaraq 
təsnif edilir. Passiv texnologiyalar deyərkən əsas qurğusu günəş 
duzsuzlaşdırıcı qurğu olan sadə konstruksiyalı  texnologiya başa düşülür. Bu 
texnologiyalar sadə konstruksiyalı olur və ucuz başa gəlir. Lakin onların 
verimliliyi azdır və inşası üçün böyük ərazi lazımdır   [Cingiz, 2015, 5]. 
Araşdırmada bu tip texnologiya seçilmişdir (Şək. 2) 
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Şək. 1. CO2 miqdarı qrafiki (kq/m3) 

ÇAQ - çoxpilləli ani qaynama , ÇSD - çoxpilləli səthli distillyasiya,  BKD - buxar kompressiyalı 
distillyasiya, NND - nəmləşdirmə-nəmayırma duzsuzlaşdırması, GD - günəş duzsuzlaşdırması, 
Don - dondurulma, ƏO - əks-osmos , DO - düz-osmos, ED - elektrodializ, NS - nanosüzülmə, 
İMD - ion-mübadilə duzsuzlaşdırılması, MME - maye-maye ekstraksiyası, Hid - hidratlaşdırma, 
Ads – adsorbsiya. 

 

Şək. 2. Qurğunun prinsipial sxemi 

1-gövdə, 2-şüşə təbəqə, 3-kondensat novu, 4-izolyasiya təbəqəsi, 5-günəş şüaları, 6-su 
buxarı, 7-kondensat damlaları, 8-duzlu su çəni, 9-duzsuzlaşdırılmış su çəni, 10-tullantı su 

çəni, 11-arakəsmə, 12-xam su nasosu, 13-kondensat nasosu, 14-üflənən su nasosu. 

Qurğuda xam su nasosu vasitəsi ilə su dənizdən götürülərək duzlu su 
(xam su) çəninə yığılır. Oradan isə təbii basqı hesabına hovuzun   daxilinə 
verilən su yuxarıdan gələn günəş şüalarının hesabına qızır və buxarlanır. 
Hovuzda şüşə təbəqəsi istixana effekti yaratmaqla yanaşı Günəş şüalarının 
geri qayıtmasının qarşısını alır. Alınmış buxar şüşə təbəqəsinə toxunaraq 
kondensatlaşır. Bunun başlıca səbəsi isə şüsə təbəqəsinin xarici səth 
hissəsinin hava ilə soyudulmasındadır. Qurğunun daxilində şüşə təbəqəsinin 
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aşağı hissəsində alınan kondensat damlaları öz ağırlığı sayəsində sürüşər 
və şüşəylə hərəkət edərək kondensat novuna yığılır. Kondensat novundan  
kondensat  boru vasitəsilə duzsuzlaşdırılmış su çəninə yığılır, oradan isə 
kondensat nasosu vasitəsi ilə tələbatçılara verilir. Qurğudan fasiləli üfləmə 
aparılaraq  üflənən su tullantı su çəninə yığılır ki, vaxtaşırı nasos vasitəsi ilə 
bu çəndən su xaric edilir [Atnaw, 2017, 3]. 

Hesablama metodikası: İstilik kütlə mübadiləsi prosesini nəzərə alaraq 
aparılmış hesablamada qurğudan alınmış kondensatın kütləsi aşağıdakı kimi 
hesablanır [Самиев, 2015, 7]: 

Mkon.=
qbux.

r
∙3600=hbux.

tsu-tş.h.

r
∙3600 , kq/(m2·sutka)      (1) 

Burada qbux-qurğunun şəffaf hissəsinə sudan buxarlanma  ilə keçən istilik 
axınının sıxlığıdır, Vt/m2 ; r-gizli buxarlanma istiliyidir, kC/kq; hbux-buxarlanma 
ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalıdır, Vt/(m2·°C); tsu-suyun 
temperaturudur, °C; tş.h.-şəffaf (şüşə) hissənin temperaturudur, °C. 

Buxarlanma ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalı aşağıdakı kimi 
hesablanır: 

hbux.=16,273∙10
-3

∙hkon.

Psu-Pş.h.

tsu-tş.h.
 , Vt/(m2·°C)           (2) 

Burada hkon.-konveksiya ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalıdır, 
Vt/(m2·°C); Psu-su səthindəki parsial təzyiqdir, Pa; Pş.h.-şüşənin aşağı 
səthindəki parsial təzyiqdir, Pa. 

Konveksiya ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalı aşağıdakı kimi 
hesablanır:   

hkon.=0,884 [(tsu-tş.h.)+(tsu+273)
Psu-Pş.h.

268,9∙10
3
-Psu

]

1
3⁄

, Vt/(m2·°C)   (3) 

Psu aşağıdakı kimi hesablanır: 

Psu=exp [25,317-
5144

tsu+273
] , Pa                       (4) 

Pş.h. aşağıdakı kimi hesablanır: 

Pş.h.=exp [25,317-
5144

tş.h.+273
] , Pa                   (5) 

tsu və tş.h.-nin qiyməti əsasən təcrübələrdən əldə edilir. Çoxsaylı təcrübə-
lər göstrəmişdir ki, səhər saatlarında suyun və şüşə hissəsinin temperaturları 
arasında temperatur fərqi azdır. Ancaq günorta saatlarına doğru və günota 
saatlarında  suyun və şəffaf hissənin temperaturu artsa da bu artım suyun 
temperaturu üçün daha böyük qiymət alır [Sahadi, 2018, 6]. 

Hesabat qrafiki və onun təhlili:  
Qrafikin təhlilindən məlum olur ki, saat 12:00 və 15:00 arasında qurğunun 

məhsuldarlığı maksimal həddə çatır. Bu saatlarda suyun və şüşə hisssənin 
temperaturu demək olar ki, sabit qaldığı üçün alınmış kondensatın miqdarı 
da sabit qalır. Sutka ərzində daha dəqiq desək, sutkanın aktiv saatlarında 
duzsuzlaşdırılan suyun ümumi miqdarı isə ΣMkon. =6,8 kq/(m2 ·sutka) olur. 
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Şək. 3. Qurğuda alınan kondensatın miqdarının günün saatları üzrə dəyişməsi qrafiki 

Alınmış nəticələrdən o məlum olur ki, istilik kütlə mübadiləsi prosesini 
nəzərə alan hesablama metodikasına əsasən vahid sahədən daha çox məh-
suldarlıq əldə etmək mümkündür. Dəqiqlik nöqteyi-nəzərdən bu hesablama 
metodikası daha çox reallığı əks etdirir. Bəzi müəlliflərin irəli sürdüyü sədə-
ləşdirilmiş hesablama metodikasında alınmış kondensatın miqdarı günəş 
şüalarının intensivliyindən birbaşa asılıdır [Мохаммед, 2008, 8]. Məhz buna 
görə də ən böyük məhsuldarlıq saat 11:00-13:00 arasına təsadüf edir. Lakin 
ikinci hesablama metodikasında məhsuldarlıq günəş şüalarının intensivliyin-
dən dolayı yolla asılıdır. Belə ki, bu metodikaya əsasən məhsuldarlığa ən çox 
suyun və şüşə hissənin temperaturu təsir edir. Bu parametrlər isə öz növbə-
sində günəş radiasiyasının intensivliyindən asılıdır. 

Nəticə və təkliflər: 

1. Aparılmış hesablamalarda müəyyən edilmişdir ki, Pirallahı adası üçün 
iyul ayında hər m2 səth sahəsindən təxminən  6,8 litr kondensat alınıb. 

2. Həmçinin baxılan hal üçün istilik kütlə mübadiləsi prosesini nəzərə 
alan hesablama metodikasının effektivliyi sübut edilmişdir. 

3. Günəş duzsuzlaşdırıcı qurğunun məhsuldarlığının artırılması məqsədi 
ilə günəş kollektorlarından istifadə etməklə aktiv duzsuzlaşdırma texnologi-
yalarının işlənilməsi, yerli iqlim şəraitini nəzərə alaraq günəş duzsuzlaşdırma 
texnologiyalarının işlənməsi, duzsuzlaşdırma prosesinə təsir edən daxili və 
xarici faktorların araşdırılması təklif edilir. 
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Аннотация 
Разработан аналог индустриального масла ИТД-68 для зубчатых передач про-

мышленного оборудования. В качестве базовой основы использовано масло И-40А из 
Бакинских нефтей. Аналог разработанного масла, включающий антиокислительную, 

вязкостную, защитную и SP содержащую присадки обеспечивает высокие эксплуат-
ционные свойства индустриального масла. 

Ключевые слова: легированные масла, противозадирная, противоизносная 
присадка, смазочная композиция. 

 

Индустриальные масла для зубчатых передач промышленного обо-
рудования в зависимости от предъявляемых требований к их эксплуа-
тационным свойствами выпускают нелегированными (без присадок) и 
легированными с присадками. [Dugic, Pero; Dugic, Maric 2015, 223-227]. 

Усложнение конструкций гидравлических систем приводит к 
ужесточению требований к качеству производимых масел. В связи с 
этим разработка новых эффективных легированных индустриальных 
масел, используемых для смазывания тяжелонагруженных зубчатых 
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передач, работающих при высоких нагрузках и температурах довольно 
актуальна. [Kothavale, B. S. 2011. 2.3. 56-58]. 

Нами были разработаны ряд композиций к бакинским маслам серии 
ИТД-68. 

Масла серии ИТД-68 содержат про-тивозадирные, противоизнос-
ные, антиокислительные и антикорроизонные присадки. 

В качестве противозадирной присадки была использована S,P-
содержащая присадка β-гидрокси γ-алкоксипропиловый эфир диизо-
пропил-дитиофосфорной кислоты, легко получаемая взаимодействием 
β-гидрокси-γ-алкоксипропилхлорида с диизопропилдитиофосфатом 
натрия. 

Исходные β-гидрокси-γ-алкоксипропилхлориды были получены 
взаимодействием эпихлоргидрина со спиртами по известной методике. 

 

ROCH
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CH - CH

2
Cl + NaSP(OC

3
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2
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2
CH - CH

2
SP(OC

3
H

7
-izo)

2

OH OHS S
 

 
где, R=C6H13, C7H15, C8H17 

Полученные β-гидрокси-γ-алкоксипропиловые эфиры диизопропил-
дитиофосфорной кислоты обладают и противоизносными свойствами. 

С антиокислительной присадкой ДФ-11, защитной присадкой В 
15/41, вязкостной присадкой Viscoplex 2-690 и β-гидрокси-γ-алкок-
сипропиловым эфирами дитиофосфорной кислоты были разработаны 
ряд смазочных композиций на основе масла И-40А и исследованы их 
эксплуатационные свойства. Результаты исследований показали их 
эффективность в качестве аналога индустрального масла ИТД-68 для 
смазывания тяжелонагруженных зубчатых передач промышленного 
оборудования, работающего при высоких нагрузках. 
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Аннотация 
Разработке инновационных технологий и материалов в нефтегазовом комплексе 

всегда уделялось особенное внимание. Газ и нефть невозобновляемые ресурсы, и 
использовать их необходимо как можно более целесообразно, снижая риски потерь до 
возможного минимума. В процессе добычи, транспортировки и переработки газо- и неф-
тепродуктов технологии должны быть совершенными, оборудование – максимально 
надежным, а от применяемых материалов требуются заранее заданные свойства: 
сверхвысокая прочность, теплостойкость, коррозионная и химическая стойкость.  

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, промышленность, композитные 
трубы, составные шланги. 

 

Композитные материалы в нефтепромышлен-ности являются необ-
ходимым условием успешной и стабильной работы отрасли, повыше-
ния эффективности производства и главным резервом ее развития 
[Ягубов Э.З., Ягубов З.Х., 2014, 33]. 

Композит применяют при изготовлении емкостей, которые в боль-
шом количестве используются в нефтедобыче. Применение композита 
при изготовлении технологического оборудования - необходимое усло-
вие для повышения эффективности производства нефтегазового осна-
щения. 

Композиты установили некоторые основы для прибрежных прило-
жений, где их свойства придают конструкциям специфические харак-
теристики, особенно в комбинации с другими материалами. Составные 
шланги, фалы, намоточная труба, палубная труба, ограждение, 
«умные» системы мониторинга и новые концепции для транспорта 
натурального газа являются лишь малой частью из успешных приме-
нений композитов. Сторонники композитных материалов в крупных 
нефтяных компаниях говорят что, хотя это может занять некоторое 
время, несколько последних неудач в областях подъемников и сбороч-
ной трубы могут быть быстро преодолены [Муслимов Р.Х., 2017, 6-11],. 

Новые материалы, в том числе композиты, практически незаме-
нимы в глубоководной среде, одной из наиболее близких с космичес-
кому пространству, где присутствует высокое гидростатическое давле-
ние, низкие температуры, вихревые вибрации, рассеянные месторож-
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дения, содержащие малые количества нефти и газа, которые делают 
бурение и добычу нефти невероятно трудными. Использование компо-
зиционных материалов может снизить вес и размер платформ и, 
следовательно, затраты на инфраструктуру. 

Композиты придают конструкциям специфические характеристики, 
особенно в комбинации с другими материалами. Составные шланги, 
фалы, намоточные трубы, палубные трубы, ограждения, новые реше-
ния для транспортировки натурального газа являются лишь малой 
частью из успешных применений этих новых материалов. 

Применение композитов в нефтяной промышленности давно стало 
нормой, начиная с этапов добычи и транспортировки, заканчивая скла-
дированием, переработкой нефти и продажей готовых продуктов. В 
смежных отраслях композиты применяются не менее широко: в геофи-
зических исследованиях и изысканиях, бурении, производстве совре-
менного нефтегазового оборудования. Отношение нефтепромышлен-
ности к композитным материалам имеет и обратную сторону — мно-
жество продуктов переработки нефти используются в производстве 
самих композитов [Байков И.Р., 2018, 22-28]. 

Широкое распространение в нефтяной промышленности получили 
углеродосодержащие композиты, поскольку они обладают повышен-
ными функциональными и эксплуатационными свойствами. В первую 
очередь, это термостойкость, механическая прочность и коррозионная 
устойчивость. Композиты, армированные углеродным волокном, де-
монстрируют отличную химическую стойкость и непроницаемость [H. 
Hocheng, 2011, 50-88]. 

Литература 

1. Муслимов Р.Х. Фундаментальные проблемы развития нефтяной отрасли//Нефтяное 
хозяйство. 2017. № 1. С. 6-11. 

2. Байков И.Р., Смородова О.В., Китаев С.В. Энергетическая эффективность 
нанокомпозитных трубопроводов//Нанотехнологии в строительстве. 2018. № 3. С. 
20-36. Саир М.Б., Мотавалли М. Усиленные волокном слоистые композитные трубки 
со свободными концами под внутренним давлением // J. Mech. Phys. Твердые тела. 
1995. т. 43, № 11. С. 1691-1725. 

3. Ягубов Э.З., Ягубов З.Х. Проблемы применения композиционных труб в 
нефтегазовой отрасли и пути их решения//Академический журнал Западной Сибири. 
2014. Т. 10. № 4 (53). С. 33.  

4. Machining Technology for Composite Materials: Principles and Practice/Edited by H. 
Hocheng. Woodhead Publishing Limited, 2011. 488 p. 

 

 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

107 
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Xülasə 
 Mədəni buğdaların yabanı əcdadı hesab olunan A genomunun donoru Triticum urartu 

(2n=2x=14, AA)  diploid buğdadan Dreb transkripsiya faktoru geni ayrılaraq molekulyar 
xarakterizə edilmışdir. Sekvens məhsullarında Dreb genləri üçün spesifik 3 konservativ sahə: 
EREBP/AP2 DNT-birləşdirən domen, nüvədə lokalizasiyasını müəyyənləşdirən N-sonluqlu 
siqnal və EREBP/AP2 domeninə söykənən Ser/Thr ilə zəngin olan sahə müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: DREB geni, Triticum urartu, BLASTn, MAFFT  
 

Bitkilərin stress şəraitinə adaptasiyası bütöv gen ansambllarının koordi-
nasiya olunmuş ekspressiyası ilə həyata keçən mürəkkəb genetik proqram-
ların reallaşmasını tələb edir. Hal-hazırda dünyada genlərin stres-spesifik 
tənzimlənməsinə cəlb olunmuş transkripsiya faktorlarının müəyyənləşdiril-
məsi istiqamətində ciddi tədqiqatlar aparılır [Wani et al. 2018]. Tənzimləyici 
zülallara aid olan transkripsiya faktorları abiotik streslə əlaqədar müxtəlif gen-
lərin promotor hissələrində mövcud olan cis-elementlərlə qarşılıqlı təsirdə 
olur. Bu təsir gen kaskadını stimullaşdıraraq, bir çox genlərin ekspressiyasını 
artırır ki, nəticədə abiotik streslərə davamlılıq yaranır. DREB (Dehidration 
Element Binding Factor) transkripsiya  faktorları AP2/ERF  bitki transkripsiya 
faktorları superailəsinin nümayəndələrindən olub bir çox stresslərə, o cüm-
lədən, quraqlıq, şoranlıq, istiliyə və s. cəlb olunması ilə xarakterizə olunurlar 
[Khan et al., 2019]. DREB transkripsiya faktoru geninin ayrılması və mole-
kulyar xarakterizə edilməsi məqsədilə buğdanın A genomunun donoru hesab 
olunan Triticum urartu (2n=2x=14, AA) tədqiqat obyekti kimi götürülmüşdür. 
СТАВ metodu ilə nüvə DNT-si ayrılmış, Dreb geni üçün gen-spesifik 
PsDREB-F (5'-TATGGATTGCCTTGATGAACA-3') və PsDREB-R (5'-
GACTCCGATTCATCCTTCCC-3') praymer cütündən istifadə etməklə pre-
parativ PZR aparılmışdır. Geldən amplifikasiya məhsullarının təmizlənməsi 
xüsusi purification kit (ISOLATE II PCR & Gel Kit, BIOLINE) vasitəsilə həyata 
keçirilmişdir. Təmizlənmiş fraqmentlərin nukleotid ardıcıllığı Senger metodu 
ilə ABI 3130xl Sequencer (Applied Biosystems, USA) cihazı vasitəsilə həyata 
keçirilmişdir. Növbəti mərhələdə sekvens olunmuş ardıcıllıqların NCBI 
BLAST bioinformatik proqram vasitəsilə analizi aparılmış və nukleotid ardı-
cıllığı oxunmuş sahələrin Dreb geni olduğu sübut edilmişdir. Triticum urartu-
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dan ayrılan Dreb geni NCBİ–da yerləşdirilmiş (Accession Nr. DQ 195068.1) 
Triticum aestivum buğdasının D genomundan ayrılmış Dreb1 geninin tam 
cds-i ilə 97% homologiya təşkil etmişdir (Şəkil). Sekvens məhsullarında Dreb 
genləri üçün spesifik EREBP/AP2 DNT-birləşdirən domen, nüvədə lokaliza-
siyasını müəyyənləşdirən N-sonluqlu siqnal və EREBP/AP2 domeninə söy-
kənən Ser/Thr ilə zəngin olan sahə müəyyən edilmişdir. Növbəti mərhələdə 
sekvens olunmuş ardıcıllıqların MAFFT (v7.427) düzlənmə proqramı vasi-
təsilə analizi aparılmışdır. Bütün yoxlanılan buğdaların Dreb geninə uyğun 
sahələrində 20 və 12 nukleotid cütü uzunluqda olan iki hissənin 100 faiz 
konservativ olduğu müəyyən edilmişdir.  
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Xülasə 
Aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin əsasında “Kimya sənayesinin yan məhsullarının emalı” 

laboratoriyasında işlənib hazırlanmış metal-üzvi katalizator iştirakında neft 
karbohidrogenlərinin termik pirolizi nəticəsində əmələ gələn maye yan məhsul – yüngül 
qətranının daha sadə, nisbətən az xərc tələb edən, enerjiyə, materiala qənaətli, tullantısız 
kompleks emalından yüksək təmizliyə malik benzolun ayrılmasının səmərəli texnoloji sxemi 
təklif olunur 

Açar sözlər: termik piroliz, pirolizin yüngül qətranı, benzol, metal-üzvi katalizator, 
texnoloji sxem. 

 

Müasir neft-kimya sənayesində aromatik karbohidrogenlərə, xüsusi ilə 
benzola, tələbat həddindən artıq yüksəkdir. Neft karbohidrogenlərinin termik 
pirolizinin yan məhsulu – yüngül qətranından aromatik karbohidrogenlərin 
sənaye miqyasında istehsalı bu günki gündə ən əlverişli və perspektivli 
istiqamətdir [Аqabekov V.Y. 2014, 458 с.]. Pirolizin yüngül qətranının tərki-
bində külli miqdarda aromatik karbohidrogenlər, o cümlədən benzol və onun 
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törəmələri mövcuddur. Dünya miqyasında benzolun bir əsas hissəsi neft kar-
bohidrogenlərinin riforminqi prosesinin məhsulu kimi alınır [Konstantinov, 
2004, c.116÷120]. Bu zaman əmələ gələn benzolun törəmələri məqsədli 
məhsul С6H6 kimi dealkilləşdirilir. Sənayedə istehsal olunan benzolun digər 
əsas hissəsi isə pirolizin yüngül qətranının emalı nəticəsində əldə olunur 
[Prixodko, 2004, с. 116÷120]. Dünya sənayesinin müsbət təcrübəsini və 
Sumqayıt şəhərində, ARDNŞ-nin tərkibinə daxil olan "Azərikimya" İstehsalat 
Birliyinin "Etilen-Polietilen" zavodunun EP-300 qurğusunun mövcud gücünü 
nəzərə alsaq Azərbaycanda benzol sənayesini yaratmaq fikri çox cəzbedi-
cidir. Nəzərinizə təqdim olunan elmi-tədqiqat işinin məqsədi pirolizin yüngül 
qətranının kompleks emalının sadə, az xərc aparan, enerjiyə və materiala 
qənaətli texnologiyanın prinsipal sxeminin yaratmaqla yüksək təmizliyə malik  
benzol alınmasını təmin etməkdir. Pirolizin yüngül qətranının qaz-xromatoq-
rafik və kütlə-spektral analizinin nəticələri onun tərkibində mono- və bitsiklik 
aromatik karbohidrogenlərin geniş spektrinin mövcudluğuna dəlalət edir. 
Tədqiq etdiyimiz yüngül qətran nümunəsində benzolun kütlə payı 42%-ə 
çatırdı. Daha sonra pirolizin yüngül qətranı adi atmosfer təzyiqində rektifika-
siya edilərək sadə fraksiyalaşmaya məruz qaldı və tərkibində benzolun kütlə 
payı 90,5% olan 70 ÷ 105℃ fraksiyası ayrıldı. Növbəti mərhələdə əldə edilmiş 

fraksiya daha dar temperatur çərçıvəsində (78 ÷ 80℃) sadə qovulmaya mə-
ruz qaldı və təmizliyi 94,5%-ə çatan benzol əldə edildı.  Daha sonra standart 
rektifikasiya agenti – sudan istifadə etməklə 80℃ temperaturda azeotrop 
qovma nəticəsində rektifikatda benzolun qatılığı 99,1%-ə çatdırıldı.Təkrar 
təcrübələr göstərdi ki, əldə olunan nəticə benzolun həddi qatılığıdır. Eyni 
zamanda benzolun qatılığını artırmaq üçün dondurma üsulundan da istifadə 
olundu. Bunun üçün əldə edilmiş 78 ÷ 80℃ fraksiyası məqsədli məhsulun 

donma nöqtəsindən (5℃) aşağı temperatura kimi soyuduldu. Təkrar təcrü-
bələr nəticəsində benzolun təmizliyi 99%-dən artıq olmadı. Pirolizin yüngül 
qətranının nümunələri laboratoriyamızda işlənib hazırlanmış metal-üzvi 
kompleks katalizator iştirakında termik emal olundu. Bu növ emal nəticəsində 
pirolizin yüngül qətranının tərkibində aromatik karbohidrogenlərin di-, trialkil 
doymuş və doymamış törəmələrininin miqdarı kəskin azalır, etilbenzol, 
stirolun miqdarı demək olar ki, dəyişmir, benzol və toluolun miqdarı nəzərə 
çarpacaq dərəcədə artır. Eyni zamanda doymamış alifatik karbohidrogen-
lərin miqdarında azalma, neft-polimer qətran maddələrin miqdarında isə 
artma tendensiyası müşahidə edildi. Təcrübələrdə benzolun maksimal miq-
darı 80℃ temperaturda, katalizatorun miqdarı pirolizin yüngül qətranına nis-
bətdə kütlə payı 3,5%, kontakt (qarışdırılma) müddəti 4 saat rejimində əldə 
edildi. Termik emal olunmuş pirolizin yüngül qətranının adi atmofer şəraitində 
78 ÷ 80℃ temperatur intervalında qovduqda minimal itkilərlə alınan benzolun 
maksimal təmizliyi 98,8%-ə yetdi. Qovma prosesinin kub məhsulu – neft-poli-
mer qətran maddələrin miqdarı emal rejimindən asılı olaraq 22,1%-ə catdı. 
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Təcrübələr nəticəsində əmələ gələn kub qalığından yüksək keyfiyyət göstəri-
cilərinə malik lak-boya maddələri alındı.  Aparılan elmi-tədqiqatın nəticəsində 
“Kimya sənayesinin yan məhsullarının emalı” laboratoriyasında işlənib 
hazırlanmış metal-üzvi kompleks katalizatordan istifadə etməklə neft karbo-
hidrogenlərinin termik pirolizi prosesində əmələ gələn maye yan məhsul – 
yüngül qətranın tullantısız emalına və yüksək təmizliyə malik benzolun əldə 
olunmasına imkan yaradan səmərəli texnoloji sxem təklif olunur. 
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Абстракт 
Методом динамического рассеяния света исследовано влияние ультразвуковой 

кавитации на динамику размера частиц Cr нафтената в ундекане. Определено, что УЗК 
способствует изменению размера частиц Cr нафтената в углеводороде. Подразуме-
вается, что УЗК будет способствовать уменьшению индукционного периода в процессе 
окисления ундекана. 

Ключевые слова: ультразвуковая кавитация, ундекан, ДРС. 
 

Усиление интенсивности технологических процессов производится 
в основном за счет внедрения новых каталитических систем, но, 
известно, что для ускорения процессов часто используют физические 
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методы: магнитная обработка, в нефтедобывающей промышленности, 
для увеличения нефтеотдачи пластов; электромагнитные волны, в 
пищевой промышленности, для увеличения срока хранения сельскохоз-
яйственных продуктов; ультразвуковые волны (УЗ) для очистки деталей 
от загрязнений, также для интенсификации процессов механической 
обработки заготовок из твердых материалов, для пайки, выделывания 
отверстий в изделиях и т.д. [1]  

Эффективность УЗК достигается за счет комплексного воздействия 
на жидкость ультразвуковых колебаний и разрушающихся кавитацион-
ных пузырьков, то есть возникновением в жидких средах парогазовых 
пузырей, способствующих накоплению энергии при их расширении, 
взрывании и сжатии, с созданием ударных волн и кумулятивных струй, 
в результате чего и происходит раздробление частиц и диффузия 
молекул, в зависимости от выбранной среды.  

Целью работы является исследовать спектры динамического рас-
сеяния света в ундекане с Cr нафтенатом до и после ультразвуковой 
обработки. 

Ультразвуковое облучение катализатора проводилось на кавита-
ционной установке марки «Hielscher» ((Ultrasound Technology, произ-
водство Германия) UP200St (рабочая частота-26 kHz), амплитуда, 
которой варьируется от 20% до 100%, импульсный рабочий цикл сос-
тавляет Vcек, от 0,1 до 0,9, (Power) сила подаваемого ультразвука при-
равнивается = 200W)). В процессе кавитации был использован стеклян-
ный сонатрод марки s26d40 («Hielscher»), с диаметром 40 мм и ампли-
тудой равной 9 µм. 

В образце (1) наблюдается распределение частиц от 6 до 20 нм, а 
в образце (2) это распределение диаметра размера частиц смещается 
от 8 до 30 нм. Среднее значение размера частиц в образце (1) прирав-
нивается к ~7 нм, а после УЗК обработки в течение 10 минут, эта 
единица (образец 2) достигает до ~15 нм.  

Таблица 1.  Значения параметров спектров ДРС, регистрированных при температуре 
298 К Cr нафтената в ундекане до УЗК(1) и после УЗК (2). 

«Median»(Среднее значение) размер частиц, приравненный к суммарной доле 50%. 
«Mode» (Вид) - размер частиц на пике графика распределения по плотности, 

который определяет максимальное значение распределения по плотности. 
«Span» (Амплитуда) - Амплитуда распределения 
D- Коэффициент диффузии, непосредственно определяемый из измерений ДРС. 

 
№ 

dH,  nm  
Span D, E-13  m/s 

Mean Median Mode 

1 7,1 7,0 7,0 0,4835 5,470 

2 24,4 10,9 10,8 0,4325 3,5228 
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dH-диаметр, точнее гидродинамический диаметр частицы, вычисленный из 
уравнения Стокса-Эйнштейна: D=kT/3πηdH , где  D – коэффициент диффузии, k- 
постоянная Больцмана, Т-температура, в оК, η-динамическая вязкость, в мПа•с. 
Гидродинамический диаметр (dH), приво-димый здесь представляет собой 
диаметр жесткой сферической частицы, которая имеет ту же скорость диффузии, 
измеренной в данном случае для частиц наблюдаемых частиц. 
«Mean» - Среднеарифметическое значение всех наблюдаемых частиц 
 

Следуя результатам таблицы, можно судить, что УЗК влияет на 
динамику частиц в образце. Если в первом образце гидродинамический 
диаметр частиц равен 7.0 нм, то во втором образце, обработанном 
ультразвуком, он приравнивается в среднем 24.4 нм.  
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Abstract 
The conversion of methanol to hydrocarbons over ZSM-5 zeolites modified with transition 

metals Zn, Zr, and La is described. The interdependence of reaction parameters – temperature, 
contact time, and catalyst Brønsted acidity in controlling C2-C3 olefins selectivity is 
characterized and interpreted.  

Key words: zeolite ZSM-5, methanol, olefins(C2-C4) 
 

The production of unsaturated lower olefins (C2-C4) is a large-scale and 
constantly growing stream due to their wide range applications in the 
chemical and oil refining [1-3]. Natural gas (NG) and methanol are raw 
material types, which recently offered for producing lower molecular olefins 
promising [4,10]. 

The traditional industrial methods [1,9] for producing olefins are the 
superior in efficiency due to lower temperature and higher selectivity for the 
targeted products ethylene and propylene. However, achieving a high yield 
of propylene in this process remains a challenge. 

ZSM-5 type zeolite is very perspective catalyst among the used 
mesoporous materials for the MTO production reaction [5].  
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The modifying effect of the metals Cs, Ca, Sr, Fe, and Ce on the activity 
and selectivity of the HZSM-5 zeolite in the conversion of methanol to light 
olefins and aromatic hydrocarbons was studied [6-8].  

Although, several researches showed how product distribution changed 
during the reaction over ZSM-5, but an increase in olefin selectivity is usually 
accompanied by a decrease in the stability of the catalyst. In addition, full 
details including the dependence of acidic sites and reaction yields has not 
been reported.  

We guess that the inclusion of transition metals in the composition of 
zeolite catalysts lead to the strict ordering available acid centers and 
appearance of new active centers that can directly interact with hydrocarbons 
to form intermediates in the process of methanol conversion and impart the 
multifunctional character to a catalyst. 

Thus, in this research, effect of using different transition metals such as 
zinc (Zn), lanthanum (La), zirconium (Zr) and their combinations (Zr-Zn, La-Zr, 
Zn-La) as well as the nature and concentration of transition metals on the 
acidity on conversion of methanol C2-C3 olefin hydrocarbons was investigated. 

The data on the table 1 explains the effect on the selectivity of a zeolite 
catalyst for ethylene or propylene of binary combination of modifying 
elements. Propylene selectivity increases on bimetallic catalysts, while the 
least number of alkanes obtained on the La-Zr/НZSM-5 bimetallic catalyst. 

Table 1. The effect of metal nature introduced into the composition of zeolite ZSM-5 on its 
catalytic properties in the conversion of methanol (Т=400°С, V=2.0 h-1) 

Catalyst Conversion, % 
Reaction yields, % 

∑ С2- С5 C2H4 C3H6 CH4 
alkane 
С1- С5 

Zn-LaZSM-5   39,1 69,9 25,1 32,8 3,5 26,5 

Zn-ZrZSM-5 38,8 82,6 28,4 41,8 2,1 15,1 

La-ZrZSM-5   38,5 88,5 28,8 47,9 2,7 8,7 

The observed regularities in the change of selective production of 
ethylene and propylene are probably due to a change in the acidic properties 
of HZSM-5 zeolite as a result of its chemical modification. The best selectivity 
for ethylene and propylene was shown by the La-Zr/НZSM-5 catalyst, which 
has the highest ratio of the distribution of weak and strong acid sites. 
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Xülasə  
Aparılmış tədqiqat işində neft sənayesində səth hadisələrinin rolu araşdırılmış, səth 

enerjisi və səthi gərilmə ilə mühitin temperaturu arasındakı xətti asılılıq müəyyən edilmişdir.  
 Açar sözlər: səth enerjisi, səthi gərilmə, molekulyar təzyiq 
 

Neftin quyu dibinə süzülməsi bir çox amillərdən, eyni zamanda süxurla 
mayenin və ya iki müxtəlif cinsli mayenin görüş səthində baş verən səth ha-
disələrindən də asılıdır. İki fazanın görüş sərhəddində yaranan səth təbəqəsi 
öz fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri ilə həmin fazaların sərhəddən kənar hissəcik-
lərinin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən fərqlənir. Səth təbəqəsi molekulları-
nın fazaların daxilindəki molekulların vəziyyətindən fərqli olması nəticəsində 
səth təbəqəsində sərbəst səth enerjisi yaranır. Maye ilə hava sərhəddindəki 
molekullarla maye daxilindəki molekulların vəziyyətini müqayisə edək.  

Maye-hava sərhəddini AB xətti ilə işarə edək (şəkil 1). Mayenin daxilin-
də götürülmüş a molekulu eyni adlı digər molekullarla əhatə olunmuşdur. 
Molekullararası cazibə qüvvəsinin təsiri nəticəsində a molekuluna hər tərəf-
dən qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks  olan qüvvələr təsir etdiyindən o ta-
razlıqda qalacaq. Səth təbəqəsində götürülmüş m molekuluna mayenin da-
xilindəki molekullar səthə normal istiqamətdə, səth təbəqəsində olan qonşu 
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molekullar isə AB xətti istiqamətində təsir göstərəcəkdir [Eyvazov, 2010, 356]. 
Yəni m molekuluna təsir edən qüvvələrin cəmi sıfırdan fərqli olacaq və həmin 
molekul səthə paralel və ya normal istiqamətdə təsir edən qüvvələrin 
hansının olmasından asılı olaraq ya səth boyu, ya da mayenin daxilinə doğru 

hərəkət edəcək. Maye səthinin 1 sm2 sahəsində yaranan belə qüvvəyə 
molekulyar və ya daxili təzyiq deyilir.  
 

                                           
                                          
 
  A      Hava         B  
                                                              
 
 

Maye 

 

 

Şəkil 1. 

m molekulu mayenin daxilinə hərəkət etdikdə ona təsir edən qüvvələrin 
təsiri azalacaq və səthin sahəsini kiçiltməyə çalışacaq. Molekulyar təzyiq 
müxtəlif mayelərin fiziki-kimyəvi xassələrindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlər 
ala bilər. Qalınlığı molekulların qarşılıqlı təsir radiusuna bərabər olan molekul 
təbəqəsinə səth təbəqəsi deyilir. İki faza səthində olan molekullar mayenin 
daxilində olan eyni adlı molekullara nisbətən əlavə enerjiyə malikdir. Həmin 

iki faza arasında yaranan enerjinin 1 sm2 sahəyə olan nisbətinə səthi gərilmə 
(𝜎) deyilir. Səth təbəqəsində molekulyar təzyiqin yaranması ilə əlaqədar 
olaraq yeni səth yaratmaq üçün mayenin daxilindəki molekullar səthə doğru 
hərəkət edən zaman iş görülür və həmin iş səth təbəqəsinin səth enerjisinə 

çevrilir. Ona görə də səthi gərilmə 1 sm2 yeni səth yaratmaq üçün lazım olan 
iş ilə xarakterizə olunur. 

Səthi gərilmə fiziki ölçü sistemində erq/1 sm2 və ya dn/sm ilə ölçülür: 

                           σ = A/S          A = σ ∙ S              (1) 

Burada A-iş, S-yeni yaradılan səthin sahəsidir. Ölçü vahidlərindən gö-
ründüyü kimi σ-ya, mayenin daxilində hər hansı ölçülü səthin enerjisinin 

1 sm2 səthində yaranan sərbəst xüsusi enerjiyə nisbəti kimi baxıldıqda 

erq/1 sm2 ilə, səthi kiçiltməyə çalışan və sahənin konturunun uzunluğu vahi-

dinə təsir edən qüvvə kimi baxıldıqda isə dn/1 sm2 ilə ölçülür. İkinci halda 𝜎-
ya səthi gərilmə deyilir. Hər iki halda 𝜎-nın mütləq  qiyməti sabit qalır. 
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Səth hadisələri maddələrin toxunan səthində yarandığı üçün neft səna-
yesində neft-qaz, qaz-su, qaz-süxur, su-süxur və neft-süxur görüş səthində 
yaranan səth hadisələrinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Həmin maddələrin görüş 
səthində yaranan səthi gərilmə neft, qaz və süxurun molekulları arasındakı 
əlaqədən, yəni onların polyarlıq dərəcəsindən asılıdır. İxtiyari maddəni sabit 
elektrik sahəsinə daxil etdikdə xarici elektrik sahəsinin təsiri nəticəsində 
maddəni təşkil edən atom, molekul və ionlar dəyişikliyə uğrayacaqdır. Belə 
dəyişiklik polyarlaşma adlanır. Atomun nüvəsinə nəzərən elektronların yerini 
dəyişməsinə elektron polyarlığı, molekulu təşkil edən atomların birinin digə-
rinə nəzərən yerini dəyişməsinə atom polyarlığı deyilir. Polyar molekul qütb-
lərinin sabit elektrik sahəsinin müxtəlif adlı qütblərinə müvafiq olaraq istiqa-
mətlənməsinə istiqamətlənmə polyarlığı deyilir. Həm elektron, həm də atom 
polyarlığı molekulları deformasiyaya uğradıqları üçün elektron və atom pol-
yarlığına deformasiya polyarlığı deyilir [Mirzəcanzadə, 1960, 5-6]. Mayelərin 
səthi gərilməsinin qiymətinə onları təşkil edən mühitin temperatur və 
təzyiqinin də böyük təsiri vardır. Səthi gərilmə ilə mühitin temperaturu ara-
sında aşağıdakı kimi xətti əlaqə vardır : 

                                 𝜎 = 𝜎0(1-𝛾𝑡)         (2) 

Burada  𝑡 − mühitin temperaturu 𝛾 − səthi gərilmənin temperatur əmsalı,𝜎 − 

t temperaturundakı səthi gərilmə əmsalı, 𝜎0 − 0 ℃-də səthi gərilmə əmsalıdır. 
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Абстракт 
Исследован процесс гидроочистки прямогонной дизельной фракции при темпера-

туре 330 оС, давлении водорода 3,5 МПа с использованием катализатора HR-537 в тра-
диционных условиях и при воздействии на сырье ультразвуковых колебаний  с частотой 
20 кГц. Составлен материальный баланс обоих процессов и выявлено, что обработка 
ультразвуком приводит к увеличению доли вторичных реакций. Глубина обессеривания 
при этом увеличивается на 10,5%.  

Ключевые слова: гидроочистка, дизельное топливо, катализатор, ультразвуковые 
колебания, глубина обессеривания 

 
Одним из требований, предъявляемым к современным  дизельным 

топливам, является содержание в них серы, которое регламентируется 
в пределах  50-10 м.ч. Это обусловлено тем, что в процессе сгорания 
дизельных топлив, сера,  содержащаяся в их составе,  превращается в 
диоксид серы, который в верхних слоях атмосферы соединяясь с водой 
из атмосферы образуют серную кислоту, попадающую обратно на 
землю в виде кислотных дождей.  Кроме того, при содержании в 
дизелях зольных примесей (например, металлсодержащих присадок) 
часть серы переходит в сульфаты и выбрасывается в виде твердых 
частиц. Диоксид серы также раздражает органы дыхания, участвует в 
процессах коррозии, разрушает каталитические нейтрализаторы [1].  

Основным методом удаления сернистых соединений является 
процесс гидроочистки дизельных фракций, проводимый при давлении 
водорода до 4,0 МПа с использованием катализаторов гидроочистки. 
Однако данные условия являются недостаточными для полного 
удаления сернистых соединений  при использовании  в качестве сырья 
смеси прямогонной дизельной фракции с добавлением в нее  до 30% 
масс. среднедистиллатных фракций от процессов каталитического 
крекинга и коксования. Для увеличения глубины обессеривания тре-
буются более жесткие условия проведения процесса и увеличение 
давления до 10,0 МПа, что конечно же сказывается на себестоимости 
готовой продукции. 
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Альтернативным методом увеличения глубины обесеривания 
сырья могут считаться процессы. проводимые под воздействием раз-
личных волн, таких как ультразвуковые  и низкочастотные колебания, 
лазерное излучение и т.д [2] 

Предметом исследования представляемой работы являлось  изу-
чения влияния ультразвуковых колебаний на интенсивность процесса 
гидроочистки прямогонной дизельной фракции. Процесс был проведен  
в проточном  режиме при  температуре 330 оС, давлении водорода 3,5 
МПа, соотношении водород:сырье 1:1 и частоте ультразвуковых коле-
баний 20 кГц. Ниже в таблице 1 приводится материальный баланс 
процесса. 

Таблица 1. Материальный баланс процесса гидроочистки прямогонной дизельной 
фракции без- и под воздействием ультразвуковых колебаний 

Показатели Условия проведения процесса 

Без воздействия 
ультразвуковых  колебаний 

Под воздействием 
ультразвуковых колебаний  

Взято, % масс: 98,0 98,0 

Дизельная фракция  2,0 2,0 

Водород   

Получено, % масс:   

Дизельная фракция 96,0 91,5 

Бензиновая фракция 1,1 5,2 

Газы С1-С3 1,0 1,9 

Кокс 0,9 0,7 

Потери 1,0 0,7 

Как  видно из представленных в табл.1 данных, использование уль-
тразвукового воздействия на сырье  приводит к увеличению доли вто-
ричных реакций, о чем свидетельствуют увеличение доли бензиновой 
и газовой фракций. Однако определение содержания остаточного со-
держания серы в полученных дизельных фракциях показало. Что при 
использовании ультразвука глубина обессеривания на 10,05% выше, 
чем при проведении процесса в традиционных условиях.  
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Аннотация 
Приводятся результаты физико-химических методов исследования катализато-

ров Co/S-10 и Co, Pd/S-10.  Результаты показали, что в случае гидрирования СО2 на 
катализаторе Co/S-10 основным продуктом является метан и монооксид углерода.  В 
случае же катализатора Co,Pd /S-10 продуктом гидрирования при температуре выше 
773 К наблюдается образование метанола с выходом около 22%, также  метод иссле-
дования динамического рассеяния света (ДРС) показал, что катализатор представ-
ляет собой наногетероген-ную систему.   

Ключевые слова: диоксид углерода, SİRAL, метан, метанол, метод ДРС 
 

Будучи, возобновляемым и экологически чистым источником угле-
рода, диоксид углерода (СО2) и его превращения в топливо и химикаты 
дают возможность значительно уменьшить все возрастающее 
накопление углекислого газа. Одним из путей уменьшения концентра-
ции диоксида углерода является вовлечение СО2 в реак-цию гидриро-
вания [Su X., Xu J., Liang B., Duan H., Hou B., Huang Y., 2016, 1]. Катали-
тическое гидрирование диоксида углерода до метанола в настоящее 
время представляет значительный интерес с точки зрения утилизации 
его в ценные химические продукты [S. Kattel, B. Yan, Y. Yang, Jing G. Chen, 
and P. Liu, 2016, 2]. Гидрирование диоксида углерода до метанола  тер-
модинамически выгодная реакция (ΔН298к= -49,5 кДж∙моль-1). Несмотря 
на значительные успехи в этой области, поиск эффективных катали-
заторов по сей день остается главной проблемой каталитической химии.  

В представленной работе приводятся результаты  исследования 
каталитическим и методом ДРС катали-затора гидрирования СО2 со-
держащий  в себе элементы VIII группы Сo и Pd. В качестве носителей 
для приготовления катализаторов использовали алюмоси-ликаты 
SİRAL (S), с содержанием SiO2 10 мас %. Алюмосиликаты SİRAL пре-
доставлены компанией SASOL. 

Каталитические испытания образцов в гидрировании 
СО2 при молярном отношении СО2/Н2 =1:3 проводились в проточ-

ном реакторе при атмосферном давлении в диапазоне 573-773K с 
хроматографическим анализом газофазных продуктов реакции в режи-
ме онлайн на хроматографе Perkin Elmer Instruments Auto System XL 
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Qaz Chromatoqraf. Предварительную обработку образцов катализатора 
проводили в токе водорода при температуре  реакции в течение 1 часа. 
Средний размер частиц катализатора и распределение их по размеру в 
жидких системах определяются методом ДРС с использованием анали-
затора LB-550, Horiba(Япония). 

Результаты исследования процесса гидрирования показали, что в 
случае гидрирования СО2 на катализаторе Co/S-10 основным продук-
том гидрирования является метан и монооксид углерода.  В случае же 
катализатора Co, Pd/S-10 продуктом гидрирования выше 773 К наблю-
дается образование метанола с выходом около 22%.  

С целью исследования размера и распределения по размеру 
кристаллитов катализатора были исследованы спектры ДРС. Этот ме-
тод позволяет непосредственно измерять коэффициент диффузии час-
тиц, диспергиро-ванных в жидкости. Так как коэффициент диффузии 
диспергированных частиц соответственно связан с размером частиц, 
этот метод по существу является методом измерения размера частиц.   

Результаты исследования катализаторов  в среде изо-пропилового 
спирта при комнатной температуре методом ДРС приведены ниже на 
рис.1(а, б) и табл.1.   

    
                       (а)   Co/S-10   (б)  Co, Pd/S-10 

Рис. 1.  (а, б)  представлены гистограммы ДРС дисперсией Co/S-10 и Co, Pd/S-10 
катализаторов  при комнатной тем-пературы в среде изопропилового спирта. 

 
Таблица 1. Параметры ДРС для Co/S-10 и Co, Pd/S-10 ката-лизаторов при    

комнатной температуре в среде изопро-пилового спирта 

Параметры Размеры в нанометрах (nm) 

Co/S-10 Co, Pd/S-10 

Меdian (1)—541.5 (1)—685.8 

Mean 549.7 705.2 

Mode 546.6 707.9 

Span 0.5729 0.6605 

D 3.7681E-13(m2is) 2.9963-13(m2is) 

PI 0.0 0.0 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

121 

Здесь «Меdian» - средняя величина размера частиц, равное к 50% 
части общего числа частиц; «Mean»-средняя арифметитическая вели-
чина распределения плотности.  

 «Mode»- величина размера частиц максимумах на кривой распре-
делении, «Spen»-амплитуда,D–коэффицент диффузии ;  PI- потенциал 
ионизации.  

На основании исследовании ДРС можно сказать, что катализатор 
представляет собой наногетерогенную систему. Коэффициент диффу-
зии в случае с катализатором Co, Pd/S-10 составляет  2.9963-13(m2is),  
меньше чем у катализатора  Co / S-10 на 0.77(m2is), что коррелируется 
с данными каталитических исследований.   
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Xülasə 
Abşeron küpəsi yatağının ayrı-ayrı quyu neftlərini və onları müşayiət edən sularda mikro-

elementlərin miqdarı təyin edilib. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, neftlərdən ayrılmış sular 
mikroelementlərlə daha zəngindir. Bu da bəzi tədqiqatçıların mikroelementlərin sudan neftə 
keçməsi fikrini təkzib edir. 

Açar sözlər: ekologiya, neftlər, nefti müşayiət edən sular, mikroelement. 
 

Ətraf mühitin çirklənməsi bəşəriyyətin inkişafının arzuolunmaz nəticəsi-
dir. Ekologiyanı çirkləndirən əsas amillərdən biri milli sərvətimiz olan neftdir. 
Neftin genezisi, yataqlarda miqrasiyası, neftə mikroelementlərin keçməsi ilə 
əlaqədar bir sıra məsələlərin aydınlaşdırılması, eləcə də neft emalı üçün tex-
noloji proseslərin effektivliyinin artırılması və əsasən ətraf mühitin mühafizəsi 
məqsədilə neftlərdə və bu neftləri müşayiət edən sularda mikroelementlərin 
təyini çox aktualdır. Abşeron neft-qaz rayonun yataqlarının lay sularının tər-
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kibi çox sayda kimyəvi elementlər və üzvi maddələrlə zəngindir. Belə ki, bu 
sularda D.İ. Mendeleyevin kimyəvi elementlər cədvəlindəki 107 elementdən 
32-si və bundan əlavə 12 dəyərli üzvi və biogen maddələr aşkar edilmişdir. 
Həmin kimyəvi maddələrin potensialı və dəyəri çox böyükdür.Yuxarıdakı 
deyilənləri nəzə alaraq, Abşeron küpəsi yatağının ayrı-ayrı quyu neftlərini 
müşayiət edən sularda mikroelementlərin miqdarını ICP metodu ilə təyin 
etmişik. 

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, həmin yatağın 64, 73, 25 saylı quyu 
neftlərində dərinlik artdıqca Na, Li, Ca, Ba, Sr elementlərinin, 52, 25, 84 quyu 
neftlərində dərinlik azaldıqca K, Ca, Sr, Si, B elementlərinin miqdarı aza-
lır [Səmədova, 2016, 1]. Abşeron küpəsi yatağının ayrı-ayrı quyu neftlərini 
müşayiət edən sularda V, Pb, P, Mo, Cd, Al və Cr elementləri az konsentra-
siya ilə (104 ppm) olmasına baxmayaraq, yuxarıda göstərilən quyu neftlərin-
də bu elementlər tapılmayıb. Bu da bəzi tədqiqatçıların mikroelementlərin 
sudan neftə keçməsi fikrini təkzib edir. 

Abşeron küpəsi əmtəə neftinin və həmin yatağın ayrı-ayrı quyu neftləri-
nin, eləcə də, onları müşaət edən suların mikroelement tərkibinin tədqiqi 
göstərir ki, neftlərdən ayrılmış sular mikroelementlərlə daha zəngindir. Neftin 
tərkibində az miqdarda da olsa aşkar edilmiş toksiki və ağır metallar emal 
zamanı katalizatoru zəhərləyib onun aktivliyini azaltmaqla yanaşı, həm də 
yanmış qazlarla atmosferə atılaraq ekologiyaya mənfi təsir göstərir. 
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Xülasə 

Abşeron küpəsi yatağı neftinin dar fraksiyaları əsasında yağ fraksiyaları hazırlanmış və 
onların fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu fraksiyaların özlülük 
indeksi aşağıdır. Onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün mülayim şəraitdə ikipilləli 
hidrokrekinq və selektiv təmizləmə prosesi aparılmışdır. Alınan yağ öz tərkibinə görə APİ II 
qrup yağlarına olan tələbata cavab verir.  

Açar sözlər: ikipilləli hidrokrekinq, özlülük indeksi, hidrogenizat, selektiv təmizləmə. 
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Neftin müxtəlif variantlarda emalını dəqiqləşdirmək, əmtəə neft məhsul-
ları almaq, onların əsas keyfiyyət göstəricilərini və çıxımını təyin etmək məq-
sədilə Abşeron küpəsi yatağı nefti Xam Neftin distillə aparatında 500°C-yə 
qədər 10°C-lik fraksiyalara ayrılıb. Həmin neftdən alınan dar fraksiyalar əsa-
sında əmtəə fraksiyaları ilə yanaşı 350°C-dən 500°C-yə kimi 50°C-lik, həm 
də 300-450°C və 450-500°C-də qaynayan fraksiyalar alınıb, onların çıxımları 
və fiziki-kimyəvi xassələri təyin edilib, 300-450°C və 450-500°C-də qaynayan 
yağ fraksiyalarının çıxımı uyğun olaraq 28,66% və 10,63% təşkil edir.  

Bu yağ fraksiyaları, Azərbaycanın bəzi başqa neftlərindən alınan yağ 
fraksiyaları kimi aşağı özlülük indeksi (Öİ) və aşağı donma temperaturu ilə 
xarakterizə olunur. Abşeron küpəsi əmtəə neftindən alınan yağ fraksiyaları-
nın aşağı keyfiyyətə malik olması, onların tərkibində olan parafin karbohidro-
genlərinin miqdarının az və mənfi özlülük indeksli orta və ağır aromatik kar-
bohidrogenlərin quruluşu ilə əlaqədardır. 

Abşeron küpəsi yataq neftinin yağ fraksiyalarının tərkibindəki çox həlqəli 
karbohidrogenlərin quruluşunu dəyişmək üçün sənaye katalizatoru Al-Ni-Mo 
iştirakıyla mülayim şəraitdə – 410°C temperaturda, 4,5-5,0 MPa təzyiqdə, 
600 l/l hidrogenin sərfi ilə ikipilləli hidrokrekinq prosesi aparılmışdır.Birinci 
pillədə alınan hidrogenizatdan 330°С-də qaynayan yağ fraksiyası ayrılmış-
dır. Bu yağ fraksiyasının özlülük indeksi əvvəlcə 24-ə kimi olub, Özlülük in-
deksini bir qədər də qaldırmaq üçün ikinci pillədə hidrokrekinq prosesi apa-
rılıb. Eyni şəraitdə aparılan (təzyiq istisna olmaqla – 8 MPa) hidrokrekinqin 
ikinci pilləsindən sonra Öİ 36-ya kimi yüksəlir.  

Sonra həmin fraksiyanın selektiv təmizlənməsi laboratoriya şəraitində 
kolbada yağ fraksiyası həllediciyə (N-metilpirrolidon) – 1:2,5 nisbətində, 
55-60°C temperaturda, kontakt müddəti 1 saat olmaqla aparılıb. Sonra, rafi-
nat və ekstrakt məhlullarının çökdürülməsi 55°C, həlledicinin regenerasiyası 
205°C temperaturda aparılıb (N-metilpirrolidonun qaynama temperaturu – 
202°C).  

Hidrokrekinq prosesinin aparılması nəticəsində yağ fraksiyalarının 
kimyəvi quruluşunda dəyişiklik baş verir. Hər iki təmizlənmə prosesindən 
sonra yağ fraksiya karbohidrogen tərkibinin n-d-M üsulu ilə hesablanmasın-
dan görünür ki, xammalda aromatik həlqələrin miqdarı 0,6% təşkil edir, hidro-
krekinqdən sonra isə 0,12%-ə kimi azalır, eləcə də aromatik quruluşlarda 
karbonun miqdarı 10,8%-dən 2%-ə kimi azalır. Yeni tədqiqatlara əsasən 
tərkibinə görə APİ təsnifatının II qrup yağlarının tələbatına cavab verən baza 
yağları almaq üçün hidrokrekinq və selektiv təmizləmə proseslərinin birgə 
aparmaq lazımdır [Евдокимов, 2002, 1;  Цветков, 2004, 2]. Baza yağına 
1,5% Viscoplex 2670 özlülük aşqarı əlavə etməklə SAE 10W-40 baza yağı 
almaq mümkün olur, ona da aşqarlar paketi əlavə etməklə Lukoil Standartına 
uyğun avtomobil yağı almaq mümkündür. Beləliklə, Abşeron küpəsi yataq 
nefti müxtəlif məqsədli baza yağlarının alınması üçün də qiymətli xammaldır. 
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Xülasə 
Karbon qazı (CO2) qlobal istiləşməyə səbəb ola biləcək istixana qazlarından biridir. 

Atmosferdəki CO2 tullantılarını azaltmaq üçün görülən işlərdən biri də CO2-ni qiymətli 
məhsullara (məsələn, metanola) çevirməkdir. Metanol istehsalında, metanol, CO və CO2-nin 
hidrogenləşdirilməsi yolu ilə neft məhsulundan (sintez qazı) istehsal olunur. Alınmış 
metanolun saflığı 99,5% olur. 

Açar sözlər: metanol, optimal parmetr, riyazi modelləşdirmə 

Hazırda dünyada enerjinin böyük bir hissəsi kömür, neft və təbii qaz kimi 
karbonatlı yanacaqların yanmasından yaranır. Bu yanmadan alınan karbon 
qazı qlobal istiləşməyə səbəb ola biləcək qazlardan biridir. Son tədqiqatlara 
əsasən müəyyən olunmuşdur ki, CO2 – nin atmosferdəki miqdarı ikiqat artar-
sa, daha güclü istixana effekti göstərəcək.  Yaxın bir neçə onillikdə onun miq-
darının 5,4% artması ehtimalı var. Buna görə də, atmosferdəki karbon 
qazının miqdarına nəzarətin təmin edilməsi üçün bu sahədə bir çox tədqiqat 
işləri aparılmışdır. CO2 kimyəvi maddələr istehsal etmək üçün faydalı xam-
maldır. CO2 qida konservasiyası, içki karbonatlaşdırma, yanğınsöndürmə, 
kritik ekstraksiya, quru buz və s. kimi müxtəlif tətbiqlərdə istifadə olunur. CO2 
- nin digər məhsullara çevrilməsi sahəsində karbamid sintezi birinci yeri, 
metanol sintezi isə bu sahədə ikinci yeri tutur [1].  

Metanol kimya sənayesində həm həlledici, həm də reaktiv olaraq istifadə 
olunur. Metanolun istifadəsinə bir çox məişət məhsullarında, o cümlədən, 
boyalar, laklar, təmizləyici məhsullarda rast gəlinir. Üstəlik, metanol motor 
yanacağı və ya benzin qarışığı komponenti kimi istifadə edilə bilər. Metanol 
yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələri 15 faizlik benzini (M85) olan 85 faiz meta-
noldan ibarət bir qarışıqdan istifadə edirlər. Laboratoriya və yol testləri göstərir 
ki, 10% metanolun əlavə edilməsi oktan ədədini 2-3 ədəd artıra bilər [2].  
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Metanol istehsalında, metanol, CO və CO2-nin hidrogenləşdirilməsi yolu 
ilə neft məhsulundan (sintez qazı) istehsal olunur. Sintez qazından əldə edi-
lən metanol istehsalında CuO/ZnO/Al2O3 katalizatorları istifadə olunur. 
CuO/ZnO/Al2O3 ilə birləşdirilmiş zeolit membran reaktoru ənənəvi bir reak-
torla müqayisədə CO2 -nin daha çox çevrilməsini, metanolun məhsuldarlığını 
və seçiciliyi təmin edir.  Mis əsaslı katalizator, ucuz və  yüksək katalizator ak-
tivliyə malik olduğu üçün metanola CO2 -nin metanola hidrogenləşdirilmə-
sində daha çox istifadə olunur. MgO və MnO – in əlavə edilməsi katalizatorun 
katalitik aktivliyinin yüksəlməsinə səbəb olur [3]. 

CO2-nin hidrogenləşmə reaksiyasının sürətləndirilməsi üçün iki reaktor 
işə cəlb edilir. Bu prosesdə, 40 °C temperatur və 20 bar təzyiq altında, bir 
saat ərzində 1000 kmol karbon qazı, eyni saatda 3000 kmol hidrogenlə qarış-
dırılır. Qarışıq daha sonra sıxılır, isidilir və ilk tarazlıq reaktoruna göndərilir. 
İlk reaktor, tənliklərdə (3) - (5) göstərildiyi kimi qismən CO2-ni maye məhsul 
kimi metanola çevirir. Reaksiya girməmiş CO2 və H2, daha sonra daha çox 
metanol məhsulu istehsal etmək üçün ikinci tarazlıq reaktoruna verilir.  

İkinci reaktoru tərk edən qaz fazasının təzyiqi maye metanolun maye 
faza kimi bərpa olunmasını azaldır. Bütün maye metanol məhsulları birinci 
distillə kalonuna göndərilir və kalonun yuxarı hissəsindən yüngül komponent-
lər (CO, CO2 və H2) çıxır. Metanol və su qarışığı kalonun yuxarı hissəsindən 
çıxır və ikinci distillə kalonuna daxil olur, saflığı 99,5% olan metanol kalonun 
yuxarı hissəsində yaranır [4]. 
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Абстракт 
В данной работе разработаны катализаторы олигомеризации α-олефинов на осно-

ве алюминия и дихлорэтана в присутствии парафиновых углеводородов, с последую-
щей его модификацией переходным металлом (КТК и Cu2+/KTK). Исследовались про-
цессы олигомеризации α-олефинов в присутствии полученных катализаторов и 
вязкостные свойства синтезированных полиальваолефиновых синтетических масел. 

Ключевые слова: α-олефины, полиальфаолефиновые масла, каталитический 
комплекс. 

 

Традиционно применяемые нефтяные (минеральные) масла во 
многих случаях не соответствуют современным техническим эксплуата-
ционным требованиям. При замене нефтяных смазочных материалов 
на синтетические обеспечивается экономия горючего, снижаются рас-
ходы на масло и утилизацию их отходов. Наряду с моторными маслами 
полиальфаолефиновые масла (ПАОМ) могут применяться также как 
основа трансмиссионных, редукторных, вакуумных, компрессорных, 
холодильных, трансформаторных, парфюмерных и других масел, в ка-
честве теплоносителей, компонентов смазочно-охлаждающих и гид-
равлических жидкостей [1-2]. 

Ввиду отсутствия промышленного производства ПАОМ в Азербай-
джане, реализация этой технологии в республике особенно актуальна 
потому, что это определяет необходимость применения на автомобиль-
ном транспорте и других видов современной техники ПАОМ с высокими 
вязкостными характеристиками и низкими температурами застывания 
(до -40°С).  

В связи с этим нами разработаны катализаторы олигомеризации 
олефинов на основе алюминия и дихлорэтана в присутствии парафино-
вых углеводородов и с модификацией катализатора переходным ме-
таллом. Реакция получения каталитических комплексов проводилась в 
круглодоннной четырехгорловой колбе, снабженной механической ме-
шалкой, обратным холодильником, термометром и капельной ворон-
кой, используемой для введения в систему ДХЭ и гептана, с целью 
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получения модифицированного каталитического комплекса (Cu2+/KTK) 
в режиме in situ, при котором в систему подавалась безводная соль 
CuCl2. Исследовалось влияние температуры, времени проведения 
реакции и мольного соотношения металлов Al:Cu в процессе синтеза 
Cu2+/KTK. Оптимальными условиями процесса синтеза Cu2+/KTK выбра-

ны: температура - 80С, время - 20-22 ч и мольное соотношение 
Al:Cu=8:1. Установлено, что полученные в ходе реакции наноуглерод-
ные частицы распределяются в системе, образуя с каталитическим 
комплексом связи кластерного типа. Именно присутствие подобных 
структур в каталитической системе способствует проявлению высокой 
стабильной активности, транспортабельности, характерных для дан-
ного катализатора и отличающих его от других катализаторов катион-
ного типа [3]. 

Реакции олигомеризации олефинов гексена-1 и октена-1 проводили 
в присутствии синтезированных наноструктурированных каталитичес-
ких комплексов КТК и Cu2+/KTK. Изучено влияние различных факторов 
на кинетические закономерности олигомеризации,  

Одним из важнейших факторов реакции олигомеризации углеводо-
родов, является варьирование температуры процесса, так как при отно-
сительно низких температурах реакция протекает со стабильной ско-
ростью, но с малым выходом олигомеризата. С повышением темпе-
ратуры уменьшается время проведения реакции, что происходит, воз-
можно, за счет возрастания вероятности столкновения потенциально 
активных центров катализатора с олефинами. 

Показано, что олефины под действием разработанных катализато-
ров легко олигомеризуются и в ходе процесса образуют застывающие 
при более низких температурах олигомеры (-40). 

Таблица 1.  Физико-химические показатели масляных фракций, полученных при олиго-
меризации алкенов в присутствие KTK и Cu2+/KTK (Температура - 60○C 
(гексен-1) -80○C (октен-1), время -8 ч, соотношение Al:Cu=8:1) 

Показатели масляных 
фракций, 
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Г
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Плотность, г/см3 (20○C) 0.838 0.839 0.839 0.840 

Кин.вязкость, мм2/с (40○C) 12.389 21.465 20.345 24,845 

Кин.вязкость, мм2/с (100○C) 3.156 6.237 4.586 6.935 

Индекс вязкости 110.6 115.4 129.3 137.2 

Выход, % 38 34 57 66 
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Из табл.1 видно, что масла, синтезированные на основе октен-1 
имеют более высокую вязкостную характеристику, включая индекс 
вязкости, чем масла синтезированные на основе гексен-1. 

В заключении можно сказать, что в зависимости от условий прове-
дения процесса, а также применяемого α-олефина повышается индекс 
вязкости масел. 
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Abstract 
Carbon nanotubes are obtained using chemical vapor deposition (CVD) equipment via the 

pyrolysis of natural gas in the presence of iron-containing nanoscale catalysts. The influence of various 
parameters on the yield of nanomaterials synthesized is studied, and we find that the yield of 
nanocarbon increases with an increase in the pyrolysis temperature from 650°C to 850°C. The 
samples synthesized are studied by physical methods. 

Keywords: pyrolysis, natural gas, chemical vapor deposition, carbon nanotubes. 
 

Synthesized tubular carbon nanostructures (nanotubes and nanofibers) 
possess unique physical and chemical properties, which has led to new scientific 
directions [1,2]. The chemical inertness and the developed surface of these 
nanostructured carbon materials make it possible to use them as new catalyst 
supports. 

Carbon nanotubes are obtained using chemical vapor deposition (CVD) 
equipment via the pyrolysis of natural gas in the presence of an iron-containing 
nanoscale catalyst and we study the properties of the products. The influence of 
various parameters on the yield of nanomaterials synthesized is studied, and we 
find that the yield of nanocarbon growth with an increase in the pyrolysis 
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temperature from 650°C to 850°C. At the same time, the introduction of argon, 
which acts as a buffer gas, into the reactor significantly increases the yield of 
carbon nanotubes. The samples synthesized are studied by physical methods. 

The deposition of carbon from the gas phase has the highest level of structural 

perfection among the wide variety of artificial methods for their synthesis. 

Chemical vapor deposition implies the following: a gaseous carbon source 

experiences high energy action and carbon containing radicals enter a chemical 

reaction on the surface of a substrate, so that a carbon film appears.  

We obtain nanocarbon via the pyrolysis of natural gas in the presence of Iron-

containing nanoscale catalyst and we study the properties of the products 

obtained. Iron (III) nitrate was deposited onto a ceramic boat placed into a quartz 

tube (diameter of 30 mm) inside a horizontal tube furnace via treatment and dried 

for 2 h at 200◦C to obtain carbon nanotubes via chemical vapor deposition 

(CVD) from natural gas. 

The catalyst was reduced at 480–500°C by passing hydrogen diluted in argon 

(20 vol %) through a quartz tube for 1 h at a rate of 500 mL/min. The slow reduction 

of Fe(NO3)3 allowed us to obtain highly dispersed metal nanoparticles on the 

surface of the walls of a quartz boat. After the catalyst was reduced, the 

temperature in the reactor was quickly decreased to the optimum value, and the 

gas flow was replaced with a mixture of hydrogen, argon, and natural gas. The 

composition of the gas mixture varied by means of a change in the volumetric 

rate of the gas flows.  

Table 1 indicates that the yield of CNTs tends to increase with a decrease 

in the rate of NG supply. We found that the yield of nanocarbon increases with an 

increase in the pyrolysis temperature from 650 to 850◦C and NG:H2=2:1 ratio. 

The decomposition of carbon-containing gas, however, can also proceed in the 

gas phase to form amorphous carbon, which, being deposited onto a catalyst, 

decreases the growth of CNTs. It should be noted, therefore, that hydrogen plays 

a special role in the growth of CNTs during hydrocarbon decomposition. 

Hydrogen allows control of deposition of amorphous carbon, which reacts with 

excess carbon atoms to remove them from the places of CNT growth.  

Table 1. A yield of nanocarbon in the presence of a catalysts 

Composition of gas mixture, vol % Temperature, °C Yield of carbon, g/gmet 

NG: H2 = 2:1 650 2.2 

NG: H2 = 2:1 750 5.2 

NG: H2 = 2:1 850 6.2 

NG: H2:Ar = 3.0:1.5:1.0 850 15.2 

NG: H2:Ar = 6.0:1.5:1.0 850 10.2 
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The CNT samples synthesized were studied via scanning thermogravimetric 
analysis (TG/DTG) in a nitrogen environment to find the thermal characteristics. 
Figure 2 shows a graph of the mass loss for CNTs obtained via TGA. 

Fig. 2 indicates that there are mass losses of the sample at temperatures 
below 100◦C and T = 250◦C, which are responsible for the evaporation of moisture 
and the presence of bound water absorbed during cavitation. Destruction of the 
product proceeds at a temperature of ≈425◦С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. TG/DTG analysis of CNTs in a nitrogen environment. 

This process, being due to energy consumption and the destruction of 
amorphous carbon, continues and reaches a maximum rate of decrease in 
mass at a temperature of 825.5◦C. In this case, the mass loss is 9.6%. The rate 
of the variation in the mass (DTG curve) between 400–840◦С changes its value 
several  

We found that chemical treatment of the product obtained with a mixture of 
concentrated nitric and sulfuric acids to remove metal impurities from the surface 
of the nanotubes contributes to the formation of an imperfect structure. 
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Аннотация 
Исследована каталитическая реакция хлор-оксипропилирования взаимодейс-

твием циклических диоксимов с эпихлоргидрином. Выбран оптимальный режим про-
цесса хлороксипропилирования диоксимов. Структура и состав синтезирован-ных 
олигомеров с различной средней степенью хлороксипропилирования и про-дуктов их 
модификации с помощью Н3РО4 установ-лены методами ГЖХ, ЯМР1Н и ИК-спек-
троскопии.  Определены физико-химические показатели соедине-ний и исследована 
поверхностная активность, выявле-на способность этих продуктов замедлять испаре-
ние бензина при хранении. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, диоксимы, эпихлоргидрин, 
хлороксипропилирование, фосфатирование олигомеров, замедление испарения бензина 

 

ПАВ находят широкое применение в нефтеперерабатывающей и 
нефтедобывающей промышлен-ности, так как они проявляют дифиль-
ные свойства,  входят в состав нефтесобирающих и диспергирую-щих 
реагентов. Наиболее эффективными среди используемых ПАВ являют-
ся такие неионогенные ПАВ, как эфиры полиэтиленгликолей, получае-
мые взаимодействием оксида этилена с протонодонорны-ми  органи-
ческими  соединениями:  алкилфенолами, алифатическими и нафтено-
выми  спиртами,  карбоновыми  кислотами и аминами [1–3]. 

Ранее была исследована кинетика, механизм и закономерности 
распределения состава продуктов реакции взаимодействия оксидов 
этилена и пропиле-на с нафтеновыми спиртами [4-6]. Продолжая иссле-
дования в этом направлении, была проведена реакция хлороксипропи-
лирования циклических диоксимов.  Реакцию хлороксипропилирования 
диоксимов проводили при избытке эпихлоргидрина (ЭХГ) в авто-клаве, 
снабженном регулируемой системой  обогрева при температуре 140оС 
в течение 10–12 ч. В качестве  катализатора использовали гидроксид 
натрия в этаноле в количестве 0,5–1 мол.% от спиртов. Непро-реаги-
ровавшийся в реакции ЭХГ удаляли путем нагревания целевого про-
дукта  при умеренной температуре до образования массы постоянного 
состава. Далее гравиметрическим методом определяли конверсию ЭХГ 
и рассчитывали  среднюю молекулярную массу синтезированных оли-
гомеров. 
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Модификацию хлороксипропилированных эфиров диоксимов про-
водили в стеклянном реакторе с помощью ортофосфорной кислоты при 
мольном соотношении 1:1, комнатной температуре 18–20℃ и при пос-
тоянном перемешивании до получения целе-вого продукта густой массы. 

Структура и состав  синтезированных олигомеров с различной 
средней степенью хлороксипропили-рования были установлены мето-
дами ЯМР1-Н и ИК- спектроскопии. Сталагмометрическим методом оп-
ределяли значения поверхностного  натяжения водных растворов с раз-
личной концентрацией хлороксипропилированных  диоксимов на гра-
нице с керосином. Концентрация этих растворов изменяется в интерва-
ле 0.025–10.00%. С целью придания гидрофильных свойств синтезиро-
ванных олигомерных ПАВ на осно-ве ЭХГ и диоксимов с различной дли-
ной цепи они были фосфатированы орто-фосфорной кислотой   Н3РО4.  

В результате модификации хлороксипропили-рованных эфиров 
диоксимов (с различными средними степенями хлороксипропилиро-
вания) с помощью орто-фосфорной кислоты Н3РО4 были получены 
олигоэфиры, физико-химические  показатели которых приведены в 
таблице 1. 

Полученные олигоэфиры представляют собой вязкие текучие жид-
кости. Увеличение вязкости связа-но с введением сильнополярной фос-
фатной группы в олигомерную цепь, способствующей усилению сил 
межмолекулярного  взаимодействия и водородной связи.    

Таблица 1.  Физико-химические  показатели хлороксипропилиро-ванных эфиров 
диоксимов модифицированных с помощью Н3РО4. 

Средняя  степень 
хлорокси- 

пропилирования 

n20
D ρ4,  

при комнат. 
температуре 

ε,  

л·моль-1см-1 
Кислотное 
число, мг 

КОН/г 

4.56 1.459 1.504 26.44 645.3 

8.32 1.463 1.516 93.28 634.7 

14.23 1.477 1.543 141.35 710.6 

26.04 1.468 1.546 286.99 648.4 

30.12 1.468 1.545 - 705.9 

По мере протекания реакции фосфатирования запах исходного 
олигомера исчезает, реакционная  масса становится вязкой, окраска 
изменяется от желтого до темнокоричневого, частично растворяется в 
воде. Гидрофилизация хлороксипропилированных эфиров нафтеновых 
спиртов с помощью Н3РО4 приводит к высокой нефтесобирающей спо-
собности. 

Таким образом, синтезированные хлорокси-пропилированные  эфи-
ры диоксимов и продукты их модификации с помощью Н3РО4 проявляют 
высокий эффект замедления испарения  бензина при его хранении и 
могут быть использованы как неионогенные ПАВ в нефтедобывающей  
промышленности. 
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Məlumdur ki, fenollar və tiofenollar sürtkü yağlarının keyfiyyətini yaxşı-
laşdırmaq üçün tətbiq olunan aşqarların sintezində başlanğıc maddələr kimi 
istifadə olunurlar. Tiofenollarla müqayisədə fenollar və onların törəmələri 
ətraflı öyrənilmişdir. Fenolların bir sıra törəmələri antioksidləşdirici xassəyə 
malikdirlər. Həmin birləşmələr sürtkü yağlarının keyfiyyətini yaxşılaşdıran aş-
qar kimi tətbiq olunurlar[4]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox reaksiyalarda fenol və tiofenollar eyni 
başlanğıc maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olub, quruluşca tam fərqli birləşmələr 
əmələ gətirirlər. Bu S-H rabitəsinin O-H rabitəsi ilə müqayisədə davamsız 
olması (O-H rabitəsinin enerjisi 110,6 kkal/mol olduğu halda, S-H rabitəsinin 
enerjisi 81,1 kkal/mol-dur) və aromatik nüvənin OH və SH qruplarına fərqli 
qarşılıqlı təsiri ilə izah olunur. Bu baxımdan molekulunda OH və SH qrupları 
olan birləşmələrin aminometilləşməsi qeyd olunan fikri izah edir. Məsələn, 
spirtlərin və merkaptanların formaldehid və ikili aminlərlə qarşılıqlı təsiri nəti-
cəsində gözlənilən birləşmələr – müvafiq olaraq aminometilalkil efirləri R-O-
CH2-N(R')2 və aminometilalkilsulfidlər R-S-CH2-N(R')2 əmələ gəlir; yeganə 
fərq aminosulfidlərin aminoefirlərə nisbətən yüksək çıxımla alınmalarıdır. 

Spirtlərdən fərqli olaraq, fenolların aminometilləşməsi zamanı aromatik 
nüvənin təsiri ilə aminometil qrupu benzol həlqəsinə daxil olur[1]: 
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+ CH2O  +  HN(R)2  →   +  H2O   

 

1954-cü ildə Qrillot tərəfindən tiofenolun aminometilləşməsi nəticəsində 
gözlənilən Mannix əsası deyil, fenildialkilaminometilsulfidlərin alınması aşkar 
edilmişdir[3]: 

+ CH2O  +  HN(R)2  →    + H2O   

AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda müxtəlif fenolların və tiofenol-
ların aminometilləşməsi reaksiyaları ətraflı öyrənilmişdir[4]. 

2,5-Dimetil-, 2, 5-dietil- və 2, 3, 5, 6-tetrametiltiofenolların formaldehid və 
müxtəlif ikili aminlərlə reaksiyalarının katalizatorsuz, istilik ayrılmaqla getiyi 
öyrənilmiş, müvafiq dialkilaminometilarilsulfidlər Ar-S-CH2-N(R)2 sintez edil-
mişdir [2]. 

Müəyyən olunmuşdur ki, antioksidləşdirici xassəsinə görə fenolların ami-
nometil törəmələri müvafiq tiofenolların aminometil törəmələrindən üstündür. 
Bundan başqa antikorroziya xassəsinə görə dialkilaminometilarilsulfidlər Ar-
S-CH2-N(R)2 dialkilaminometilalkilsulfidlərdən R-S-CH2-N(R')2 geri qalırlar [2]. 
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Son illərdə, molekulunda müxtəlif funksional qruplar olan sulfidlərin sin-

tezinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu həmin maddələrin bir sıra faydalı xassəyə 

malik olması ilə əlaqədardır. Müəyyən olunmuşdur ki, ümumi formulu 

RSCH2COOR' olan alkilalkoksikarbonil-metilsulfidlər sürtkü yağlarının bir 

neçə xassəsini xeyli dərəcədə yaxşılaşdırırlar[2-3]. 

Qeyd olunan sulfidləri sintez etmək üçün adətən iki üsuldan: 1) Qələvi 

mühitdə merkaptanların monoxlorsirkə turşusunun efirləri ilə reaksiyasından 

və 2) Trietilaminin iştirakı ilə merkaptosirkə turşusu efirlərinin (MSTE) 

alkilhalogenidlərlə qarşılıqlı təsirindən istifadə olunmuşdur. Lakin, göstərilən 

hər iki üsul reaksiya məhsullarının çıxımı və texnoloji baxımdan əlverişli deyil. 

Belə ki, həmin üsullardan istifadə etdikdə reaksiya məhsullarının qarışıqlar-

dan təmizlənməsi üçün onların su ilə yuyulması tələb olunur; bundan başqa 

qələvi mühitdə mürəkkəb efir qrupu olan birləşmələr qismən hidrolizə uğra-

yırlar, nəticədə reaksiya məhsulunun çıxımı azalır. 

Yuxarıda göstərilən nöqsanları aradan qaldırmaq və molekulunda mü-

rəkkəb efir qrupu olan sulfidlər sintez etmək üçün MSTE-nin
 

 

(burada R alkil radikalıdır) ikiqat rabitəsi olan birləşmələrlə reaksiyasından 

istifadə olunması məqsədəuyğundur. 

Sulfidlərin quruluşu ilə onların antikorroziya və yağlayıcı xassələri ara-

sındakı asılılığı öyrənmək məqəsdilə  MSTE-nin heksen-1, tsikloheksen, 

akrilonitril, malein turşusunun dietoksietil efiri ilə reaksiyaları öyrənilmiş, 

müxtəlif amillərin (katalizatorun, reaksiya müddətinin, temperaturun) məh-

sulun çıxımına təsiri tədqiq edilmişdir[1]. 

Müəyyən olunmuşdur ki, katalizator kimi trietilamindən istifadə etdikdə 

MSTE asanlıqla göstərilən maddələrə birləşib, yüksək çıxımla müvafiq sul-

fidlər əmələ gətirir. Alınan sulfidlərin quruluşu və reaksiyaların istiqaməti həm 

spektroskopiya üsulu ilə, həm də qarşılıqlı sintez yolu ilə təsdiq edilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, molekulunda mürəkkəb efir qrupu olan sulfidlər 

sürtkü yağlarının antikorroziya xassəsini xeyli dərəcədə yaxşılaşdırırlar. 
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məsi ilə benzolun alınması prosesində başlıca problemlərdən biri bu fraksiyanın tərkibindəki 
dien karbohidrogenlərinin və vinilaromatik karbohidrogenlərin selektiv hidrogenləşdirilməsidir. 
Sənayedə bu proses iki mərhələdə- əvvəlcə maye, sonra isə qaz fazada katalitik hidrogenləş-
mə üsulu ilə həyata keçirilir.Aparılmış tədqiqatlar hidrogenləşmə prosesinin selektiv katalizator 
iştirakı ilə bir mərhələdə həyata keçirilməsinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 

Açar sözlər: benzol, toluol, ksilol, hidrodealkilləşmə, hidrogenləşmə 
 

Üzvi sintez sənayesinin əsas xammallarından biri benzoldur. Benzolu 
əldə etmək üçün piroliz prosesində yan məhsul kimi alınan yüngül piroliz 
qatranından (qaynama temperaturu 200ºC-yə qədər olan fraksiya) istifadə 
edilməsi çox əlverişlidir. Məlumdur ki, yüngül piroliz qatranı benzol, toluol və 
ksilollar kimi aromatik karbohidrogenlərlə zəngindir. Benzol, toluol və ksilollar 
(BTK) fraksiyasını yüngül piroliz qatranından ayırıb onu hidrodealkilləşdir-
məklə benzol almaq mümkündür. Bu zaman qarşıya çıxan başlıca problem 
BTK fraksiyasının tərkibindəki dien karbohidrogenlərinin (butadien, izopren, 
piperilen) və vinilaromatik birləşmələrin (stirol, metilstirol) təmizlənməsidir. 
BTK fraksiyasının hidrodealkilləşdirilməsi zamanı bu birləşmələr polimerlə-
şərək qatran əmələ gətirir və katalizatorun aktivliyinin qısa müddətdə kəskin 
azalmasına səbəb olur [1,2]. 

Sənayedə BTK fraksiyasının yuxarıda adları çəkilən birləşmələrdən 
təmizlənməsi prosesi selektiv hidrogenləşmə üsulu ilə iki mərhələdə həyata 
keçirilir. Bu isə BTK fraksiyasının hidrodealkilləşdirilməsi prosesinin texnolo-
giyasını mürəkkəbləşdirir və alınan benzolun maya dəyərinin yüksəlməsinə 
səbəb olur. Bu problemin aradan qaldırılması yollarından biri yüksək aktivliyə 
və selektivliyə malik olan katalizatordan istifadə etməklə BTK fraksiyasının 
hidrotəmizlənməsi prosesini bir mərhələdə həyata keçirməkdir. Bu məqsədlə 
biz əsas katalizator kimi sənaye miqyasında tətbiq olunan və tərkibində 0,5% 
palladium olan promotorlaşdırılmış Pd/δ-Al2O3, promotorlaşdırıcı kimi isə Ni 
və Cd-un asetat duzalrından istifadə etmişik. Tədqiqatlar zamanı temperatur 
30-60ºC, xammalın verilməsi sürəti 2,5 saat-1 olmuşdur. Dien və vinilaromatik 
karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi dərəcəsini müəyyən etmək üçün dien 
ədədinin və brom ədədinin təyini analiz üsullarından istifadə edilmişdir. Pro-
motorlaşdırılmış katalizatordan istifadə etdikdə dien karbohidrogenlərinin 
çevrilmə dərəcəsi 97,6%-ə qədər, vinilaromatik karbohidrogenlərin çevrilmə 
dərəcəsi isə 99,7%-ə qədər təşkil etmişdir [3,4]. 
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DESULFURIZATION OF OIL BY USING ZEOLITE BASED 
CATALYST 
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Abstract  
To reduce the amount of sulfur dioxide emissions, sulfur removal is accepted as one of 

the most profitable methods. The price of crude oil with the small rate of sulfur is getting lower 
as a result of this procedure. This research project is conducted for defining the more profitable 
catalyst in which the rate of zeolite is greater. The efficiency of this method depends on certain 
properties of the sorbent material such as selectivity to organosulfur compounds relative to 
hydrocarbons, adsorption capacity and others. Obviously, sulfur removal from petrol or diesel 
is crucial for sustaining an environment with the less amount of pollutants, also ensuring a 
healthy life. 

Keywords: Desulfurization, Zeolite, Oil, Adsorption 
  

It is needed desulfurization procedure in order to refine crude oil to final 
products. The majority of petrochemical products are likewise produced to 
be almost sulfur-free. In a lot of refineries, sulfur removal procedure is 
considered as one of the main requirements and the cost of crude oil is 
affected by sulfur content in it. The chemical nature of sulfur has direct 
bearing on its removal. Desulfurization of aliphatic sulfur and sulfides 
containing combinations, is easier compared to the compounds with aromatic 
sulfur. Hydrodesulfurization (HDS) or Hydrotreating is a catalytic chemical 
process used to remove sulfur compounds from refined petroleum products 
such as gasoline or petrol, jet fuel, diesel fuel, and fuel oils [1]. One of the 
main goals for removal process of sulfur is the reduction of sulfur dioxide 
emissions that are created by using fuels in automotive vehicles, aircraft, 
railroad locomotives and so on. The refining cost in terms of financial and 
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environmental aspects rises as heavier and more sulfur-rich crude oils are 
being processed. Due to this reason, alternative desulfurization pathways 
are investigated. The main purpose of this study is to determine the more 
effective catalyst which is zeolite based for desulfurization procedure of the 
crude oil. 

To develop a proper adsorbent, many studies have been performed 
using metal oxides, carbon-based materials as well as zeolites and their 
metal-loaded derivatives. Among these materials, Y-type zeolites have been 
investigated widely due to their high surface area, size-selective adsorption 
capacity, high ion-exchange capacity, and good thermal stabilities. 
Desulfurization by adsorption depends on the ability of a solid sorbent to 
selectively adsorb organosulfur compounds from the oil. The efficiency of this 
method depends on the properties of the sorbent material: selectivity to 
organosulfur compounds relative to hydrocarbons, adsorption capacity, 
durability, and regenerability. There are two approaches that can be taken 
for adsorptive desulfurization. One of them is physical adsorption, where the 
sulfur compounds are not chemically altered by the separation. The energy 
that is required for regeneration depends on the strength of the adsorption, 
but being a physisorption only, it is not energetically very demanding. 
Another approach is reactive adsorption, which involves a chemical reaction 
between organosulfur compounds and solid sorbent surface. Sulfur is usually 
attached to the sorbent as a sulfide. Regeneration of the sorbent can be 
achieved thermally, or by flushing spent sorbent with desorbent. Sulfur is 
usually removed as H2S, SOx or elemental sulfur, depending on the process 
and the nature of feedstock [2]. In order to obtain the required results for this 
research project, experiments are planned to be conducted in the 
laboratories of Baku Higher Oil School. Subsequently, after acquiring the 
products, they will be sent to the SOCAR Ecology Department for further 
processing and analysis.  

Our ongoing researches are aimed to investigate the different catalyst 
for desulfurization process by considering all the properties presented above. 
In order to obtain meticulous results, required experimentations are 
conducted and products are sent to the certain institutions for special 
analysis.  

Sulfur removal from petrol or diesel is crucial for sustaining a pollutant-
free environment and ensuring a healthy living. While hydrodesulfurization 
(HDS) has been the contemporary answer for sulfur reduction in fuels, the 
technology is characterized by high energy and cost consumption, and it is 
not effective for the removal of heavy sulfur particles, like alkyl-
dibenzothiophenes [3]. Due to this fact, alternative methods such as 
extractive desulfurization, biodesulfurization and adsorptive desulfurization 
are applied, whilst, adsorptive desulfurization (ADS) provides a favourable 
technique of removing sulfur by adsorption under ambient conditions. 
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Abstract 
Organic compounds containing pyridinium and quinolinium fragments in their structures 

are the subject of systematic research, which is explained by their interesting properties, which 
allow them to be used as drugs, ionic liquids, ligands in the processes of obtaining of 
numerous coordination compounds containing zinc, iron, molybdenum, tungsten, palladium, 
platinum, and other metals [1-5]. 

 

Some success was achieved in the development of “green chemistry” 
using N-butyl pyridinium nitrate and N-hexylpyridinium nitrate as ionic liquids: 
they proved to be effective solvents in the process of extracting toluene from 
a mixture of alkanes under atmospheric conditions [6]. 

In recent years, there is an intensive broad search of new biologically 
active compounds with high antibacterial and antioxidant properties (at very 
low concentrations). Such properties were found, for example, in compounds 
of the 1,4-dihydropyridine series, as well as in phenolic compounds 
containing an aminomethyl group and other substituents in the aromatic 
nucleus [7]. 

In our opinion, the synthesis of phenol derivatives containing potentially 
necessary fragments in the structures of both of the above-mentioned types 
will make it possible to create a new disinfectant with enhanced functional 
indicators at which the phenomenon of internal synergism is realized. 

Firstly, aminomethyl derivatives of phenol were synthesized according 
to the well-known Mannich reaction, then they were condensed with 
symmetric dibromoalkanes (according to Williamson), and corresponding 
bromine-containing esters were obtained. And, finally, treating the latter with 
pyridine or quinoline in the medium of any polar solvent, in particular, 
acetonitrile, the target compounds were synthesized. 
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General synthetic scheme: 
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R= C2H5 (I); NR2= N ON(II) ; (III)
 

The presence of various fragments in the structures of the synthesized 
compounds (I-III) should provide them with high bactericidal properties. 

Experimental part 
1.The aminomethylation reaction of phenols was carried out according 

to a known method, by the interaction of equimolar amounts of phenol, 
formaldehyde (37% aqueous solution) and amines (according to Mannich)  

2.Synthesis of bromine-containing ethers based on aminomethylated 
phenols. In a mixture consisting of 3 g (0.022 mol) of phenol, 1.2 g (0.022 
mol) of KOH and 0.05 g of KI (promoter), solvent, 7.32 (0.03 mol) of 
dibromalkane dissolved in 25 ml of isopropanol are added with stirring. The 
mass is stirred at a temperature of 80ºC for 4 hours. 

3.Synthesis of 1-hydroxyhexamethylene pyridinium bromide. The 
quaternization reaction of 2-oxyhexamethylene bromide with pyridine was 
carried out in acetonitrile at a temperature of 80ºC and a time of 7 hours.  

Results and discussions  
The observed trend is dedicated to the differences in the structure of the 

cell walls of gram-positive bacteria compared with gram-negative ones. The 
cell wall of gram-positive bacteria contains a much larger amount of 
peptidoglycan and murein, which makes it negatively charged and ultimately 
helps the penetration of the compound into the cell. 

Considering and analyzing the results in liquid media, it can be assumed 
that in various dilutions after 120 minutes the death of the microorganism has 
occurred.  
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Abstract 
Compounds that contain cobalt, iron and nickel atoms in the macrocyclic ring are 

interesting from scientific and practical side in petrochemical and oil refining industries, since 
they have a suitable space for selecting a substrate and active catalytic centers for successful 
selective redox processes [1, 2]. 

Key words: crown ether, cobalt, nickel, iron. 
 

 In addition, these compounds may be used as antiknock additives to 
the hydrocarbon fractions of the oil, as these substances can be well soluble 
in the oil fractions. It has been established that these compounds provide 
great potential for the formation of supramolecular catalytic systems [3]. 

 We have developed a method for obtaining appropriate (I-III) 
macroscopic compounds on the basis of phthalic and 1,2,3,6-tetrahydroftal 
acids, given the original characteristics of this class of macrocyclic 
compounds. 

 

(I-III) 

An analogous I-III crown compounds of cis-1,2,3,4-tetrahythropthal acid were synthesized 
according to compounds I-III containing Ni and Fe atoms in a macrocyclic ring. 
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 The structure of compounds has also been confirmed based on element 
analysis, IR spectra and chemical transformations. The study of the 
properties of the obtained crown compounds has shown that they can be 
used as catalysts in some organic reactions.   

 
Table 1.  Physical and chemical properties of crown compounds and results of element 
analysis. 

Macro-
cyclic 
compo- 
und 

The 
temperature 
of melting, 
 0C 

Brutto 
formula 

Found, % Calculated, % 

H C Me H C Me 

I 155-159 
fragments 

С18Н12О8

Fe 
52,11 3,5 13,32 52,43 2,91 13,59 

II 162-164  
are intensely 
fragmented 

С18Н22О8

Co 
51,88 2,91 14,02 52,05 2,89 14,22 

III 169 
fragments 

С18Н22О8

Ni 
52,02 2,94 13,89 52,09 2,89 14,15 
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BUTANDİON-1,3-LƏ DƏMİRİN (III) NEFT ŞLAMLARINDA TƏYİNİ 
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Xülasə 
Spektrofotometrik metodla 8-hidroksixinolin iştirakında 1-(2-tienoil-4,4,4-triflüor-2-(2-

hidroksi-3,5-disulfo-fenilazo)-butandion-1,3-lə dəmirin (III) kompleks əmələ gətirməsi öyrənil-
miş və onun analitik xarakterik xüsusiyyətlərinə əsasən neft şlamlarında element analizi tətbiq 
olunmuşdur. 
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Təyinat zamanı neft şlamı nümunəsi 105°C-də 2 gün buxarlandırılır. Bu 
müddətdən sonra 550-650°C-də mufel sobasında yandırılır. 60°C-də HNO3 
ilə işlənilir, əmələ gələn çöküntü distillə suyunda həll edilir, durulaşdırılır. 
Analizə hazırlanmış nümunələrdə dəmirin (III) miqdarı atom-absorbsion və 
fotometrik analiz metodları ilə təyin edilir. Dəmirin (III) neft şlamlarında 
(n=5;P=0,95) təyininin nəticələri aşağıda verilmişdir: 

Nümunələr Fotometrik metod Atom-absorbsion metod 

1. 0,012 ±0,004 0,013±0,003 

2. 0,010±0,003 0,011±0,005 

3. 0,015±0,005 0,015±0,005 

4. 0,017±0,002 0,017±0,004 

Dəmirin (III) fotometrik təyinində analizə hazırlanmış nümunənin alikvot 
hissəsi 25 ml-lik ölçü kolbasına keçirilir və üzərinə 2 ml 1x 10-2 M 1-(2-tienoil-
4,4,4-triflüor-2-(2-hidroksi-3,5-disulfo-fenilazo)-butandion-1,3, 1ml 1x 10-3 M 
8-hidroksixinolin əlavə edilir və cizgiyə qədər pH 2 məhlulu ilə durulaşdırılır. 
Əmələ gələn rəngli məhlulların optiki sıxlığı 490 nm dalğa uzunluğuna təsa-
düf edir və analiz üçün KFK-2 cihazından istifadə olunur. Optiki sıxlığın təcrübi 
tapılmış qiymətinə əsasən dəmirin (III) miqdarı dərəcəli qrafikdən tapılır. 

 

YÜKSƏK VƏ AŞAĞI SIXLIQLI POLİETİLEN QARIŞIĞI VƏ 
ALÜMİNİUM HİDROKSİD ƏSASINDA OLAN KOMPOZİT 

MATERİALLARIN KRİSTALLAŞMA QANUNAUYĞUNLUQLARI 

Mustafayeva Fatimə Əlimirzə qızı 

AMEA Polimer Materialları İnstitutu 
Sumqayıt, Azərbaycan 

mustafayevafatima@mail.ru 

Elmi rəhbər: prof. Qəhrəmanov Nəcəf Tofiq oğlu 

Xülasə 
Tədqiqatlar təkibində 1, 3, 5 və 10 kütlə % alüminium hidroksid olan nümunələrlə 

aparılmışdır.  Bütün kompozit materiallar 50/50 nisbətində götürülmüş yüksək və aşağı sıxlıqlı 
polietilen qarışığı əsasında olmuşdur. Dilatometrik tədqiqatlar İİRT-1 qurğusunda, 

nümunələrin 18025С temperatur diapazonunda 5.3 kq yük altında pilləli soyutma 
prosesində aparılmışdır. Kompozit materialların xüsusi həcminin, sıxlığının və sərbəst 
həcminin temperatur asılılığı müəyyən edimişdir.  

Açar sözlər: kristallaşma, dilatometriya, alüminium hidroksid, polietilen qarışığı.  
 

Son illər polietilen-polietilen qarışığı böyük elmi və təcrübi maraq möv-
zusu olmuşdur [Anour, 2018, 1-7; Nabeela, 2009, 1197-1202 ]. Elmi-texniki 
inkişaf polimer çeşidlərinin və tətbiq sahələrinin daimi genişlənməsini tələb 
edir. Polietilenin ən böyük tonnajlı və geniş yayılmış polimer olduğu nəzərə 
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alınaraq onun odadavamlılıq xüsusiyyətinin artırılma üsullarının işlənib hazır-
lanması diqqət tələb edən məsələlərdən biridir. Metal hidroksidlər odada-
vamlı poliolefinlərin hazırlanması üçün ucuz doldurucu hesab olunurlar [Xu, 
2016, 631-636.]. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, təqdim olunan tədqiqatın 
məqsədi yüksək və aşağı sıxlıqlı polietilen qarışığı və alüminium hidroksid 
əsasında olan kompozit materialların kristallaşma qanunauyğunluqlarının 
öyrənilməsindən ibarət olmuşdur.  

Tədqiqat obyekti olaraq HD 52518 markalı yüksək sıxlıqlı polietilen 
(YSPE) və 17703-01 markalı aşağı sıxlıqlı polietilen (ASPE) sənaye nümu-
nələrindən və alüminium hidroksiddən istifadə olunmuşdur.  

Müxtəlif tərkibli kompozit materiallar komponentlərin 150C temepera-
turda 8-10 dəqiqə müddətində vərdənələr üzərində qarışdırılması ilə alınmış-

dır. Daha sonra 170-180С preslənmə temperaturunda təbəqələr formalaş-
dırılmışdır ki, onlardan da sınaqların aparılması üçün uyğun nümunələr kə-
silmişdir. 

Kompozit materialların dilatometrik analizi göstərmişdir ki, alüminium 
hidroksidin miqdarının artımı ilə nümunələrin xüsusi həcmi azalır, yəni ma-
terialın sıxlığının artması müşahidə olunur (cədvəl 1). 

Cədvəl 1-də alüminium hidroksidin miqdarının birinci növ faza keçidini 
xarakterizə edən kristallaşmanın başlama temperaturuna təsiri tədqiqatları-
nın nəticələri təqdim olunmuşdur. 1 kütlə % alüminium hidroksidin daxil edil-
məsi ilkin YSPE/ASPE qarışığının kristallaşma temperaturuna təsir etməyib 

114С bərabərdir.  Alüminium hidroksidin miqdarının 10%-ə qədər artması 

ilə kompozitlərin kristallaşma temperaturu dəyişməyərək 110С-ə bərabər 
olur. Birinci növ faza keçidi sabit temperatur və həcm dəyişkənliyi ilə xarak-
terizə olunur. Tədqiq olunan nümunələrin maksimal və minimal xüsusi həcm-
lərinin faza keçidi temperaturunda müqayisəsi zamanı müəyyən olunmuşdur 
ki, kompozitlərdə alüminium hidroksidin miqdarının artması ilə bu göstəricilər 
arasında fərq əvvəl artır, tərkibində 5 və 10 kütlə % alüminium hidroksid olan 
nümunələrdə isə bu göstəricinin qiymətinin enməsi müşahidə olunur. Alınan 
nəticələr göstərir ki, alüminium hidroksidin az miqdarında o kristallaşa 
prosesinin tam getməsinə kömək edir, 5-10 kütlə % miqdarında isə əksinə 
doldurulmuş kompozitlərin kristallaşma prosesi bir qədər çətinləşir.  

Cədvəl 1.  

№ 
Kompozitin tərkibi,  

kütlə% 

Kristallaşmanın başlama 

temperaturu, С 

Sıxlıq, q/sm3 

25C 190°С 

1 
2 
3 
4 
5 

YSPE/ ASPE 
YSPE/ ASPE+1 Al(OH)3 
YSPE/ ASPE+3 Al(OH)3 
YSPE/ ASPE+5 Al(OH)3 
YSPE/ ASPE+10 Al(OH)3 

114 
114 
110 
110 
110 

0.941 
0.945 
0.954 
0.962 
1.053 

0.730 
0.766 
0.782 
0.790 
0.801 
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Tədqiq olunan temperaturlarda (180-25С) kompozitlərin xüsusi həcmin-
dən istifadə edərək (Vi) Vi – Vt (Vt-tutulmuş həcm) fərqinə əsasən nümunə-
lərin sərbəst həcmi (Vs) hesablanmışdır. Sərbəst xüsusi həcmin temperatur-
dan asılılıq əyrilərinin müqayisəli analizi göstərmişdir ki, alüminium hidroksid 
ilə doldurulmuş kompozitlərin sərbəst xüsusi həcmi ilkin YSPE/ASPE qarışı-
ğının sərbəst həcmindən daha çoxdur. Bunu, alüminium hidroksid hissəciklə-
rinin faza keçidi sahəsində makromolekulların tam kristallaşmasında sterik 
maneələr yaratması ilə izah etmək mümkündür ki, bu materialın sıxlığının 
azalmasına səbəb olur. Polietilen qarışığının alüminium hidroksid ilə uyğun-
suzluğu nəticəsində fazalararası sahədə onların əlaqəsi zəif olur.  
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Аннотация 
Приводятся результаты исследования влияния концентрации наночастиц термо-

золы бытовых отходов на реологические свойства нанокомпозитов на основе поли-
этилена высокой плотности. Приводятся кривые течения нанокомпозитов, а также, 
зависимость  вязкости расплава от концентрации наполнителя, скорости сдвига и тем-
пературы. Построена температурно-инвариантная характеристика вязкостных свойств 
нанокомпозитов, позволяющая прогнозировать их вязкостные свойства  близкие к 
реальным условиям их переработки    методами экструзии и  литья под давлением. 

Ключевые слова: вязкость, скорость сдвига, напряжение сдвига, композиты 
 

В результате использования различных методов модифицирова-
ния полимеров, представляется возможным получить целый набор ком-
позитных материалов с заранее заданными структурой и свойствами, 
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удовлетворяющими высоким эксплуатационным требованиям. Необхо-
димо отметить, также, что полиолефины относятся к числу крупнотон-
нажных полимеров, которые легко поддаются модифицированию вы-

шеизложенными методами Берлин, 1990. 240 с.. Именно эта особен-
ность полиолефинов их выгодно отличает от других промышленных 
полимеров. В процессе разработки и переработки полимерных 
материалов важным моментом является проведение комплекса мер, 
направленных на снижение их себестоимости. Последнее, достигается 
путем использования различных промышленных отходов и дешевых 
наполнителей, способных существенным образом повлиять на сниже-
ние себестоимости полимерного композита при сохранении на удовлет-
ворительном уровне их качественные характеристики и способность к 
переработке. В этой связи, в данной работе основное внимание 
уделяется исследованию реологических характеристик нанокомпозит-
ных материалов на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и 
термозолы бытовых отходов ТЗ. Для проведения сопоставительной 
оценки в изменении реологических характеристик в качестве объекта 
исследования использовали исходный ПЭВП, нанокомпозиты с 10 и 
40%масс. содержанием ТЗ. В процессе исследования было установле-
но, что введение 10%масс. ТЗ в состав ПЭВП приводит к некоторому 
увеличению скорости сдвига (текучести расплава) нанокомпозита 

Доломатов, 2010, 67-71. Дальнейшее повышение концентрации ТЗ до 
40%масс. приводит уже к  незначительному снижению текучести расп-
лава.  Согласно полученным экспериментальным данным введение ТЗ 
в состав ПЭВП  приводит к улучшению текучести расплава. При этом, 
характерно, что даже при 40%масс. содержании ТЗ нанокомпозиты 
сохраняют сравнительно высокую текучесть.  Все это свидетельствует 
о том, что частицы ТЗ содержат в своем составе техуглерод, одним из 
разновидностей которых является графит. Известно, что графит, как 
агент смазки, характеризуется слоистой структурой, который при 
введении в состав полимеров благоприятно сказывается на улучшении 
текучести их расплава. Если бы в составе техуглерода не был бы гра-
фит, то увеличение концентрации наполнителя сопровождалось бы 

монотонным снижением текучести расплава Кахраманов, 2017, 35-47.. 
Определена кажущаяся энергия активации вязкого течения исходного 
ПЭВП и его нанокомпозитов. Построенная температурно-инвариантная 
характеристика позволяет прогнозировать вязкостные свойства нано-
композитов применительно к реальным условиям их переработки. На-
нокомпозиты рекомендованы для получения на их основе дешевых и 
крупногабаритных конструкционных изделий технического назначения.   

Определена кажущаяся энергия активации вязкого течения исход-

ного ПЭВП и его нанокомпозитов Kakhramanov, 2017, 37-47. Построен-
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ная температурно-инвариантная характеристика  позволяет прогнози-
ровать вязкостные свойства нанокомпозитов применительно к реаль-
ным условиям их переработки. Нанокомпозиты рекомендованы для 
получения на их основе дешевых и крупногабаритных конструкционных 
изделий технического назначения.   
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В статье приводятяся результаты исследования структуры и свойств композитов 

на основе полиэтилена высокой плотности и термозолы бытовых отходов. В качестве 
наполнителя использовали термозолу с различными размерами частиц: 75-110нм, 300-
500нм и 1200-2000нм. Показано, что сравнительно высокими физико-механическими 
свойствами обладают нанокомпозиты с размером частиц 75-110нм.   
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В данной работе основное внимание уделяется изучению комплек-
са физико-механических и технологических характеристик нанокомпо-
зитных материалов на основе полиэтилена высокой плотности и 
термозолы бытовых отходов. В процессе исследования было установ-
лено, что  размер частиц наполнителя оказывает существенное влия-
ние на физико-механические свойства нанокомпозитов. Из сопостави-
тельного анализа  полученных данных было найдено, что сравнительно 
высокими значениями прочности и теплостойкости характеризуются об-
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разцы, полученные на основе наночастиц термозолы с размером 75-
110нм. Характерно, что с увеличением размера частиц наполнителя 
намечается общая тенденция к ухудшению свойств композитов. При 
этом, наиболее чувствительными к изменению концентрации и размера 
частиц термозолы являются такие показатели, как относительное удли-
нение, разрушающее напряжение и теплостойкость. В наполненных 
системах одновременно формируются гомогенные и гетерогенные 
центры зародышеобразования. И, чем больше развита поверхность 
частиц и больше их концентрация,  тем выше вероятность ориентации 
на них  макросегментов [1,2]. В данном случае прочность физической 
связи макросегментов с частицами основана не только на ван-дер-
ваальсовской, но и адгезионной связи. Поэтому, гетерогенные струк-
туры   более устойчивы к термическому воздействию, т.е. с большей ве-
роятностью  способны формировать стабильные микрокристалличес-
кие образования. По мере снижения температуры и отверждения 
расплава на этих центрах происходит кристаллизация макросегментов 
с образованием мелкосферолитных надмолекулярных структур, кото-
рые всегда способствуют повышению прочности образцов. Однако, кон-
центрация и размер частиц наполнителя оказывает неоднозначное 
влияние на  свойства композитов [3].  Введение термозолы в состав 
ПЭВП способствует существенному снижению относительного удлине-
ния композитов. Такое снижение относительного удлинения характерно 
для наполненных полимерных систем. Интерпретируется это тем, что в 
процессе охлаждения образцов и их кристаллизации часть частиц на-
полнителя вытесняются растущими кристаллическими образованиями 
в межсферолитное аморфное пространство, которое, как известно, 
характеризуется наличием проходных макроцепей [4]. И, чем больше 
частиц наполнителя скапливается в аморфной области, тем меньше 
становится конформационная подвижность проходных цепей, которые 
при одноосной деформации в первую очередь подвергаются разрыву,  
сопровождаемая снижением относительного удлинения.  
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Аннотация 
В работе приводятся результаты исследования влияния концентрации клиноп-

тилолита, напряжения сдвига и температуры на эффективную вязкость, скорость сдви-
га и энергию активации вязкого раза нанокомпозитов на основе линейного полиэтилена 
низкой плотности. Показано, что в составе природного минерала содержится каолинит 
или наноглина. Впервые показано, что природные минералы Азербайджана относятся 
к числу бифункциональных наполнителей, способствующих усилению полимерных 
композитов и одновременно улучшению текучести их  расплава. 

 

По мнению ряда ученых, улучшение свойств нанокомпозитов опре-
деляется тем, что наночастицы взаимодействуют между собой и с 
матрицей иначе, чем крупные частицы [1].  Расстояние, на котором 
происходит это взаимодействие, соизмеримо с размером самих частиц 
[2]. Показано,что введение 5,0%масс. КТЛ природного минерала приво-
дит при 190оС к существенному повышению скорости сдвига, примерно 
в  2,62 раза, а при 250оС  в 1,41 раза. Для того, чтобы интерпретировать 
обнаруженные закономерности, нами методом рентгенфазового ана-
лиза был идентифицирован состав КТЛ. В составе КТЛ было установ-
лено наличие 12%масс. каолинита или наноглины, которая, как извест-
но, характеризуется слоистой структурой. Слоистая структура наноглин 
характеризуется тем, что под влиянием напряжения сдвига и термичес-
кого воздействия в расплаве происходит интеркаляция макроцепей  в 
коридоры межслоевого пространства [3]. Такое вторжение мароцепей 
во внутренний объем наночастиц в ряде случаев завершается «эксфо-
лиированием» наноглины, т.е. разрушением наноструктуры на более 
мелкие минеральные частицы. Это обстоятельство довольно подробно 
освещено в литературе для глиносодержащих полимеров и в данном 
случае определяется влиянием гидрофильно-гидрофобного баланса 
клиноптиллолита на способность к формированию интеркалированного 
нанокомпозита, который, собственно, может определенным образом 
повлиять на улучшение текучести расплава нанокомпозита [4]. Уста-
новлено, что вопреки общепринятым представлениям, введение высо-
кодисперсных частиц КТЛ в состав ЛПЭНП, способствует улучшению 
текучести расплава, обеспечивающая возможность проведения пере-
работки полимеров в изделия в более мягком технологическом режиме. 
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Становится очевидным, что природный минерал - клиноптиллолит со-
держит в своем составе каолинит или наноглину, слоистая структура 
которого в результате интеркаляции макроцепей полимерной матрицы 
распадается с выделением органических веществ,  выполняющих 
своеобразную роль агентов смазки, улучшающих его реологические 
характеристики. Показано, что  введение 5%масс. КТЛ в состав ЛПЭНП 
сопровождается резким увеличением скорости сдвига и снижением 
вязкости расплава нанокомпозитов. Дальнейшее повышение концен-
трации КТЛ до 15%масс. приводит к некоторому снижению скорости 
сдвига и повышению вязкости расплава.  Однако, независимо от кон-
центрации КТЛ значение скорости сдвига всегда оказывается выше, 
чем у исходного ЛПЭНП.  Вязкость расплава нанокомпозитов оказыва-
ется ниже, чем исходной полимерной матрицы. 
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POLİPROPİLEN ƏSASINDA SİNTETİK İZOPARAFİNLƏRİN 
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Xülasə 
Yüksək molekul kütləsinə malik polipropilendən izoparafin tərkibli sintetik vazelinin alın-

ması texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Ilk mərhələdə polipropilenin termiki parçalanması 
nəticəsində doymamış tərkibli polipropilen makromonomeri alınır. Sonrakı mərhələ alınan 
doymamış izoparafinlərin katalitik hidrogenləşməsi yolu ilə doymuş izoparafinlərə çevrilməsin-
dən ibarətdir. Temperatur, təzyiq və katalizator qatılığının məqsədyönlü məhsulun cıxımına 
təsiri öyrənilmişdir. Hidrogenləşmə reaksiyası üçün optimal şərait müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: polipropilen, makromonomer, izoparafin. 
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 Polipropilen (PP) ən geniş istehsal və istifadə olunan polimerlərdən biri 
hesab olunur. Onun fiziki-kimyəvi və mexaniki xassələri olduqca müxtəlif sa-
hələrdə tədbiq olunmasına imkan verir. Oliqopropilenlərin alınması və tədqiqi 
tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Ümumiyyətlə oliqoolefinlərdən, 
o cümlədən, oliqopropilendən müxtəlif təyinatlı yağların alınması və tətbiqi 
aktuallığını saxlamaqdadır. Oliqopropilenlərin alınmasında iki üsuldan istifa-
də olunur: propilenin katalizator iştirakı ilə kontrollu polimerləşməsi və yüksək 
molekullu polipropilenin kontrollu termiki destruksiyası. Birinci üsul daha 
geniş tədqiq olunmaqdadır. Bu üsullarda alınan yağ fraksiyalarının kataliza-
torlardan təmizlənməsi onların tətbiqini məhdudlaşdirır. İkinci üsul polipro-
pilenin vakuumda və ya azot mühitində normal atmosfer təzyiqində termiki 
destruksiyasına əsaslanır. Lakin bu üsulda alınan oliqomer molekullarının uc 
qruplarında doymamış rabitələrin yaranması alınan məhsulların stabilliyini 
azaldaraq onların istismar müddətini qısaldır. Destruksiya dərəcəsi artdıqca 
destruksiya məhsullarının doymamışlıq dərəcəsi də artır. Əvvəlki tədqiqat-
larda üçlü etilen-propilen terpolimerlərinin termiki destruksiyası reaksiyaları 
nətisində sintetik yağların alınması barəsində geniş məlumat verilmişdir. 

Təqdim olunan iş yüksək molekul kütləsinə malik PP-dən izoparafin 
tərkibli sintetik vazelinin alınması texnologiyasının işlənib hazırlanmasından 
ibarətdir.  

İlk mərhələdə PP-nin termiki parçalanması nəticəsində doymamış tər-
kibli oliqopropilen (polipropilen makromonomeri) alınır. Alınan destruksiya 
məhsulunda C18-C25 olefinlərinin miqdarı 52% təşkil edir. Sonrakı mərhələ 
alınan doymamış izoparafinlərin katalitik hidrogenləşməsi yolu ilə doymuş 
izoparafinlərə çevrilməsidir. PP-nin destruksiya prosesi 350-420ºC tempera-
turda azot qazı axınında həyata keçirilir. Destruksiya prosesinin temperaturu-
nun dəyişməsi ilə alınan  məqsədyönlü doymamış izoparafinlərin həm ümumi 
çıxımı, həm də məqsədyönlü fraksiyanın çıxımı dəyişir. Optimal parçalanma 
temperaturu 380-400ºC təşkil edir. 

Doymamış izoparafinlərin hidrogenləşmə prosesi avtoklavda, aktivləşdi-
rilmiş Ni-kizilgur katalizatorunun iştirakıilə həyata keçirilir. Temperatur, təzyiq 
və katalizator qatılığının məqsədyönlü məhsulun cıxımına təsiri öyrənilmiş-
dir. Hidrogenləşmə reaksiyası üçün optimal şərait müəyyən edilmişdir. Bu 

parametrlər aşağıdakı kimidir: P=15-20 atm, T=80-100ºC və [Kat]=0.12 moll.  
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, reaksiya şəraitini dəyişməklə PP-dən 

vakuum yağları, vazelin, parafin şamları, ətriyat məmulatları, transformator-
lar üçün izolyasiya kağızları, kabel yağları və digər məhsullar istehsal edil-
məkdədir. 
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SALİSİL TURŞUSUNUN OLIQOPROPİLEN EFİRİNİN ALINMASI 
REAKSİYASININ TƏDQİQİ 
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Xülasə 
Salisil turşusunun oliqopropilen makromonomerləri ilə kondensləşməsi reaksiyalarının 

xüsusiyyətləri və reaksiyanın optimal şəraiti müəyyən edilmişidir. Reaksiya DMFA, dioksan, 
toluol kimi həlledicilərdə həyata keçirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, həlledicinin dielektrik 
nüfuzluğu və donorluq ədədinin yüksəlməsilə əsas məhsulun çıxımı da yüksəlir. Ən yüksək 
çıxım həlledici olaraq DMFA götürüldükdə müşahidə edilir.  

Açar sözlər: Salisil turşusu, oliqomer, polipropilen makromonomeri, salisil turşusunun 
mürəkkəb efirləri. 

Son dövrlərdə Avropa ölkələrinin bir çoxunda məişətdə istifadə olunan 
polimer materiallarda mexaniki möhkəmlik, zərbəyə davamlılıq kimi xassə-
lərlə yanaşı antibakterial xassələrin də olması əsas şərtlərdən biri hesab 
olunur [Штильман, 1998, 48-53].  

Antimikrob polimer materiallarının alınması üçün geniş yayılan texnolo-
giyalardan biri polimer məmulatlarının hazırlanması prosesində baza poli-
merlərinin içərisinə antibakterial əlavələrin daxil edilməsidir.  

Əvvəlki tədqiqatlarımızda polimer əlavə kimi istifadə oluna bilən və tər-
kibində salisil qrupu saxlayan oliqomerlərdən, salisil turşusu (ST) və asetil 
salisil turşusunun (AST) oliqoalkil efirləri barəsində məlumat verilmişdir 
[Расулзаде, 2017, 17-21]. 

Təqdim olunan işdə məqsəd salisil qrupu saxlayan yeni antibakterial 
oliqomer əlavələrdən olan salisil turşusunun oliqopropilen efirlərinin alınması 
texnologiya-sının işlənib hazırlanmasıdır.  

Propilen makromonomeri (PPMM) izotaktiki polipropilenin xüsusi şə-
raitdə termiki parçalanması yolu ilə alınır və onun orta molekul kütləsi 400-
600, molekul kütlə paylanması 1.1-ə yaxındır. 

ST-nun oliqopropilen efirinin alınması. 10q oliqopropilen, 0.8q ST və 
0.1q piridin 30 ml heptanda həll edilir. Qarışıq su hamamında əks soyuducu 

ilə 70C temperaturda 2.5 saat qaynadılır. Reaksiya qarışığı soyudulduqda 
reaksiya məhsulu kristal şəklində çökür. Məhsul etanolla yuyulduqdan sonra 

vakuumda qurudulur. Orta molekul kütləsi 630, ərimə nöqtəsi 148C təşkil edir. 
Tədqiqat işinin məqsədi salisil turşusunun oliqopropilen makromono-

merləri ilə kondensləşməsi reaksiyalarının xüsusiyyətlərinin və reaksiyanın 
optimal şəraitinin müəyyən edilməsidir. Reaksiya aşagıdakı sxem üzrə baş 
verir:  
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Beləliklə, reaksiyanın optimal şəraitini aşagıdakı kimi hesab etmək olar: 
temperatur 60°C, həlledici DMFA (80: 20), reaksiya müddəti- 80 dəq. 

Təcrübənin nəticələrinə əsasn yüksək çıxım həlledici olaraq DMFA 
götürüldükdə müşahidə edilir. Həlledicinin dielektrik nüfuzluğu və donorluq 
ədədinin yüksəlməsilə əsas məhsulun çıxımı da yüksəlir.                                                                                            

Alınan salisil turşusunun oliqopropilen efirinin tərkib və quruluşu İQ 
spektrlərinin  köməyi ilə müəyyən edilmişdir.  

Molekul kütləsi gel xromatoqrafiya üsulu ilə təyin edilmişdir. 
İQ-spektrdə aşağıdakı udulma zolaqlarının olması mürəkkəb efirin 

varlığını göstərir:  

 СН3 və CH2 qruplarının С–Н rabitələrinin deformasiya olunmuş 
titrəyişləri (1376, 1446 sm-1), valent titrəyişləri (2843, 2874, 2912, 2955 
sm-1);  

 Əvəzlənmiş benzol həlqəsinin С–Н rabitələrinin deformasiya olunmuş 
titrəyişləri (689, 752, 884, 1606 sm-1), valent titrəyişi (3074 sm-1); 

 Mürəkkəb efirin CO rabitəsinin valent titrəyişi (1148 sm-1); 

 Mürəkkəb efirin C=O rabitəsinin valent titrəyişi (1654 sm-1); 

 CO və OH fenol rabitəsinin valent titrəyişi(1202 və 3228 sm-1).                                                                                                                     
Ümumiyyətlə həyata keçirilən kondensləşmə reaksiyası elektrofil birləş-

mə mexanizmi ilə baş verdiyi üçün polyar həlledicilərdə daha yüksək sürət 
və çıxıma malik olurlar. Oliqoalkil makromonomeinin molekul kütləsi və reak-
siyanın aparıldığı temperatur da onun salisil turşusu ilə kondensləşmə 
reaksiyasının sürətinə kəskin təsir göstərir.  
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Xülasə 
İstismardan çıxmış polistirol polivinilxloridlə mexano-kimyəvi modifikasiya olunmuşdur. 

Modifikasiya olunmuş PST:PVX polimer kompozisiyası əsasında sulfolaşdırma yolu ilə 
iondəyişdirici qatranlar sintez edilmişdir. Alınmış sulfokationitlərin əsas fiziki-mexaniki 
xassələri öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: polistirol, polivinilxlorid, mexano-kimyəvi modifikasiya, sulfokationit, statik 
və dinamik dəyişmə tutumu 

 

Qapalı texnoloji sxemlərin və xammalın kompleks şəkildə istifadə olun-
masının sənayeyə tətbiq olunması nəticəsində iondəyişdirici materiallar 
sənayenin müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. 

Hidrometallurgiya, zərif üzvi sintez, nüvə texnologiyası, müxtəlif sahə-
lərdə su təchizatı, çirkab və tullantı suların təmizlənməsi, nüvə reaktorların 
istidaşıyıcıları və s. kimi sənaye sahələri iondəyişdirici maddələrini istifadə 
etmədən fəaliyyət göstərə bilməzlər. 

Yuxarıda adları çəkilən sahələrdə bir çox proseslər yüksək temperaturda 
və aqressiv mühitdə aparılır. 

Sənaye proseslərinin avtomatlaşdırılmasında, iqtisadi səmərəni əldə 
etmək üçün və s iondəyişdirici materialların  zəmanətli istifadəsi vacibdir. 
Bunlara ionitlərin istismar zamanı fiziki-mexaniki xassələrinin pisləşməməsi, 
ionitlərin uzunmüddətli çalışması və s. aiddir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, biz yaxşılaşdırılmış xassələrə malik sadə-
lənmiş texnologiya ilə, yəni hazır polimer karkası əsasında iondəyişdirici 
materiallarını sintez etmək təklif edirik. Polimer karkas kimi məişət tullantısı 
olan polistiroldan və onun əsasında hazırlanmış polimer qarışığından istifadə 
edilmişdir. 

İstifadə olunan xammalın kimyəvi təbiətindən asılı olaraq kapilyar visko-
zimetrində müxtəlif şəraitdə (yəni temperatur yerdəyişmə gərginliyi və 
yerdəyişmə sürəti) poistirol tullantısı (PST) və polivinilxlorid (PVX) polimer 
kompozisiyaları hazırlanmışdır. Əvvəlcədən adı çəkilən polimerlərin mexaniki 
qarışıqları hazırlanmış, sonra isə bu qarışığın mexano-kimyəvi modifikasiya-
sı aparılmışdır. Polistirol tullantısı:polivinilxlorid polimer kompozisiyası əsa-
sında müxtəlif nisbətlərdə hazırlanmışdır. (%, kütə) 99:1, 98:2, 97:3, 96:4, 
95:5. 

Mexano-kimyəvi modifikasiya ektruziya üsulu ilə aşağıdakı şəraitdə apa-
rılıb: 
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- temperatur – 150-1600C; 
- zaman – 5 dəq. 
Bu şəraitdə polistirol nümunəsi və bütün modifikasiya olunmuş qarışıqlar 

stabil axına malikdirlər. 
Alınmış nümunələr 2-3 mm ölçüyə qədər xırdalandıqdan sonra 24 saat 

müddətində eksikatorda saxlanılır, bundan sonra 750C temperaturda 2-3 
saat müddətində qurudulur. 

Sulfokationitlərin alınması məqsədi ilə modifikasiya olunmuş kompozisi-
yalar qatı sulfat turşusu ilə sulfolaşdırılmışdır. Sulfolaşma prosesinin optimal 
şəraitini müəyyən etmək üçün bu proses geniş temperatur və zaman inter-
valında aparılmışdır: 

- temperatur - 30÷800C; 

- zaman - 2÷8 saat 
400C temperaturda və 4 saat müddətində alınmış sulfokationitlərin statiki 

və dinamiki dəyişmə tutumu göstəriciləri yüksək olduğundan bu parametrləri 
optimal şərait kimi götürə bilərik. 

İondəyişdirici materialların əsas xassələrindən biri udma qabiliyyətidir, 
bu da statiki və dinamiki dəyişmə tutumu  ilə (SDT və DDT) xarakterizə olu-
nur. 

Apardığımız tədqiqatlarda alınmış iondəyişdirici materialların əsas gös-
təriciləri təyin edilmişdir – statiki və dinamiki dəyişmə tutumu, şişmə dərəcəsi, 
mexaniki davamlılıq və müxtəlif aqressiv mühitlərə dayanılıqlıq.  

Göstərilmişdir ki, PST:PVX=94:6 nisbətində hazırlanmış polimer kompo-
zisiyası əsasında alınmış sulfokationitlərin SDT və DDT göstəriciləri, mexa-
niki davamlılığı sənayedə geniş istifadə olan KU-2 sulfokationitə nisbətən 
daha yüksək göstəricilərə malikdir, eləcə də suda şişmə əmsalı və müxtəlif 
aqressiv mühitlərdə ionitlərin davamlılığı kafi qiymətləndirilə bilər [1, 2]. 

Bundan başqa ionitlərin sintezində istifadə olunan xammal məişət tullan-
tısı olduğundan, alınan məhsulun maya dəyəri aşağı olduğu proqnoz-
laşdırılır, bu da həm ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan əlverişli sayila bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, biz sintez etdiyimiz sulfokationitləri KU-2-
yə əvəz istifadə etməyi təklif edirik. 
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Sumqayıt, Azərbaycan 

leyla-abbasova-1982@mail.ru 

Elmi rəhbərlər: Niyazi Şahid oğlu Rəsulzadə, Bəxtiyar Əjdər oğlu Məmmədov 

Xülasə 
Salisil turşusundan antibakterial əlavə kimi istifadə olunmaqla ABS (akrilonitril-butadien-

stirol birgəpolimeri) əsaslı antibakterial kompozisiya materiaslları (KM) alınmış və fiziki-mexa-
niki xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ABS kompozisiya materialının tərkibinə 
müəyyən miqdar salisil turşusunun əlavə edilməsi onun fiziki-mexaniki xassələrinə praktiki 
olaraq təsir etmir, lakin əlavənin miqdarının artırılması ilə termodavamlılıq xassələri yaxşılaşır. 
Bu da kompozisiya materialını məlum tətbiq sahələrində istifadə etmək üçün çox əlverişlidir. 

Açar sözlər: Salisil turşusu, akrilonitril-butadien-stirol birgəpolimerləri, antibakterial 
kompozisiya materialı. 

 

Sənayenin bir çox sahələrində istifadə olunan polimer məmulatlarında 

fiziki-mexaniki xassələrlə yanaşı antibakterial xassələrə malik olması da 

vacib hesab edilir və dünyanın bir çox inkişaf etmiş  ölkələrində bu məsələyə 

yüksək səviyyədə diqqət yetirilməkdədir. Antimikrob polimer materiallarının 

hazırlanması texnologiyalarından biri emal əsnasında polimer kompozisiya 

materialların içərisinə təbii və sintetik  antimikrob əlavələrin daxil edilməsidir 

[ Донцова, 2014, 30-35]. Antibakterial əlavələr bir çox üzvi və qeyri-üzvi bir-

ləşmələr, oliqomerlər və polimerlərdən istifadə olunur və bu əlavələr qarşı-

sına bir çox tələblər qoyulur ki, onlardan biri də insanlar üçün zərərsiz olma-

sıdır [ Munoz-Banilla, 2012, 281-339]. Bu nöqteyi nəzərdən salisil turşusu 

və onun törəmələri, eləcə də tərkibində salisil qrupu saxlayan oliqomerlər 

böyük maraq doğurur. 

Təqdim olunan iş  salisil turşusundan (ST) antibakterial əlavə kimi istifa-

də olunmaqla ABS əsaslı antibakterial kompozisiya materiallarının alınması 

və müqayisəli şəkildə xassələrinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.           

Salisil turşusundan antibakterial əlavə kimi istifadə olunmaqla ABS 

(akrilonitril-butadien-stirol birgəpolimeri) əsaslı antibakterial kompozisiya 

materiaslları (KM) alınmış və fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, ABS kompozisiya materialının tərkibinə 0.18-0.8% salisil 

turşusunun əlavə edilməsi onun fiziki-mexaniki xassələrinə praktiki olaraq 

təsir etmir, lakin əlavənin miqdarının artırılması ilə termodavamlılıq xassələri 

yaxşılaşır. Alınmış kompozisiya materiasllarının antibakterial xassələrini yox-

lamaq üçün test kultura olaraq Aspergillus niger, A.ochraseus, Penicillium 

cuclopium, və Penicillium chryzogenum  kimi mikromisetlərdən istifadə 

edilmiş və aparılan sınaqlar gösrətmişdir ki, alınan kompozisiyaların heç 
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birində nə vizual, nə də mikroskopik görüntülərə görə dəyişiklik baş vermir. 

Müəyyən edilmişdir ki, əldə edilmiş polimer kompozit materialları həm bak-

terisid, həm də funqisid xüsusiyyətlərinə malikdir.  
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DİFENİLAMİNLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FENOL-
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Xülasə 
Sənayedə və məişətdə müxtəlif materialların yapışdırılması məqsədilə fenol-formaldehid 

oliqomeri əsasında alınan yapışqanlardan bir çox üstün xassələrinə görə geniş istifadə olunur. 
Fenol-formaldehid oliqomeri əsasında  hazırlanan yapışqanlar kimyəvi stabilliyi, suya, istiliyə 
və yeyilməyə qarşı davamlılığına görə digər yapışqanlardan fərqlənir. Bu yapışqanlar  kəskin  
havaya, temperatura, rütubətə qarşı davamlıdırlar. Sənayedə bu yapışqanların istismar şəra-
itini yaxşılaşdırmaq, tətbiq sahəsini genişləndirmək üçün oliqomer müxtəlif  üzvi  birləşmələrlə  
modifikasiya  olunur. 

Açar sözlər: difenilamin, modifikasiya, fenol-formaldehid oliqomeri, yapışqan kompozi-
siyası 

 

Müxtəlif materialların yapışdırılması məqsədilə polimerlər əsasında ha-

zırlanan yapışqan kompozisiyalardan istifadə edilir. Polimer kompozisiyala-

rın ərintisindən və ya məhlulundan sintetik yapışqanlar alınır. Polimerlər 

əsasında yapışqanlara tələbatın artması onların konstruksiya etibarlılığı, 

calaqların kipliyini təmin etməsi ilə əlaqədardır.  

Yapışdırma prosesinin maşın və cihazqayırmada tətbiq edilməsi əmək 

məhsuldarlığının artmasına və qiymətli materiallardan istifadənin azalmasına 

şərait yaradır.   

Fenol-formaldehid oliqomeri bir çox yapışqan kompozisiyasının əsasını 

təşkil edir. Onun əsasında hazırlanan yapışqan kompozisiyaları bərkidikdən 

sonra yüksək mexaniki təsirə, aqressiv mühitə, nəmliyə, yüksək temperatura 

qarşı davamlıdırlar. Bu oliqomeri digər oliqomerlərdən fərqləndirən xüsusiy-
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yəti odur ki, xammal bazası genişdir,  alınma texnologiyası sadədir və nəha-

yət, reaksiya girmə qabiliyyəti yüksəkdir [1].    

Fenol-formaldehid oliqomerinin çatışmayan cəhəti onun kövrəkliyi, tərki-

bindəki sərbəst fenolun və formaldehidin miqdarının çoxluğu, yapışqanlıq 

qabiliyyətinin aşağı olmasıdır. FFO–nin  istehsalı zamanı sərbəst fenolun 

miqdarı 10-15%, formaldehidin miqdarı isə 6-8%-ə bərabərdir.  Bu hal emal 

zamanı xammal itkisinin yaranmasının və ekoloji problemlərin baş vermə-

sinin başlıca səbəbidir. Bu  cür problemlərin aradan qaldırılması üçün fenol-

formaldehid oliqomeri difenilaminlə modifikasiya edilir. Fenol-formaldehid oli-

qomerin aminli aromatik birləşmə ilə modifikasiya olunması, onun əsasında 

istiyədavamlı, fiziki-mexaniki xassələri yüksək olan yapışqan kompozisiyası 

almağa imkan verir [2].  

Aparılmış tədqiqat işində fenolun, formaldehidin və modifikator kimi isti-

fadə edilən difenilaminin mol nisbəti müvafiq olaraq 1:2:0.25 olaraq qəbul 

edilir və  modifikasiya prosesi yüksək çıxımla başa çatır.  

Hazırlanmış yapışqan kompozisiyasına doldurucuların əlavəsi yapışdı-

rılan səthlər arasındakı məsamələrin doldurulmasına və yapışqan materia-

lına qənaət edilməsinə imkan verir. Doldurucu kimi mərmər tozundan, balıq-

qulağı ovuntusundan, günəbaxan tumlarının qabığından istifadə edilir ki, bu 

da plyonkanın quruduqdan sonra qısalmasının, yığılmasının qarşısını alır, 

yapışqanların davamlılığını artırır. 
Cədvəl 1.                      

Yapışqan kompozisiyasının tərkibi Kütlə hissə (k.h.) 

MFFO 100 

Həlledici 100-150 

Doldurucu 8-10 

BNK 10-15 

Alınmış yapışqan kompozisiyasının  tərkibi cədvəldə göstərildiyi kimidir [3]. 
Modifikasiya olunmuş FFO fiziki-mexaniki, dielektrik və istismar xassələ-

rinə görə modifikasiya olunmamış FFO-i geridə qoyur.  
Cədvəl 2. 

Göstəricilər Modifikasiya olunmamış FFO 

Sərbəst fenolun miqdarı, % 9.7 

Yapışqanlıq möhkəmliyi, MPa 1.97 

Hazırlanmış yapışqanı sənayenin müxtəlif sahələrində müxtəlif təbiətli 
materialların bir-birinə yapışdırılması nəzərdə tutulur [4]. 
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AMİNOBENZOLDA MODİFİKASİYA OLUNMUŞ                             
FENOL-FORMALDEHİD OLİQOMERİ (AFFO) İLƏ MODİFİKASİYA 

EDİLMIŞ ÜÇLÜ ETİLEN-PROPİLEN KAUÇUKU ƏSASINDA 
KOMPOZİSIYALAR 

Gözəlova Nərmin 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
Bakı, Azərbaycan 

gozelova9696@mail.ru 

Elmi rəhbər: dos.Mövlayev İbrahim 

Xülasə 
Bəzi kauçukların üstün cəhətləri ilə yanaşı çatışmayan cəhətləri olur bu çatışmayan 

cəhətləri aradan qaldırmaq üçün uyğun oliqomer ilə modifikasiya olunur. Fenol-formaldehid 
oliqomeri aminobenzolda modifikasiya edilir.Daha sonra modifikasiya edilmiş oliqomer və 
kauçuk əsasında kompozisiyalar alınır. 

Açar sözlər: etilen-propilen kauçuku, oliqomer, kauçuk. 
 

Üçlü etilen-propilen kauçuku (SKEPT-60) alınma mənbəyinə görə ucuz, 
yüksək temperatura, ozona və atmosferə davamlı olmaqla bərabər yaxşı 
elastiki xassələrə malik olduğuna baxmayaraq bir sıra çatışmayan xüsusiy-
yətlərə malikdir: doymamış kauçuklarla birgə məhdud yerləşməsi, kiçik ko-
veksiya yapışqanlığı, aşağı sürətlə vulkanizasiyası, metallarla və parçalarla 
kiçik adgeziyaya malik olması onun geniş miqyasda istifadə olunmasına 
maneçilik törədir. Qeyd etdiyimiz xassələri yaxşılaşdırmaq məqsədilə biz 
üçlü etilen-propilen kauçukunu əvvəlcə AFFO ilə müxtəlif nisbətlərdə 40-
600C temperaturda modifikasiya edərək binar qarışıqları hazırlanmışdır. 
Hazırlanmış SKEPT – 60 /AFFO binar qarışıqlarının 100;120;150;170 və 
1900C temperaturlarda müxtəlif yüklərin təsirindən reoloji xassələri öyrənil-
mişdir. Aparılan tədqiqat işləri göstərmişdir ki, 100;120;1500C temperature-
larda aşağı yüklərin təsirindən binar qarışığının ərintilərinin axması Nyuton 
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xarakterlidir, lakin 1500C-də yuxarı temperaturda yüklərin təsiri altında 
SKEPT – 60/AFFO qarışıqlarının ərintisi xarakterik qeyri Nyutondur [1]. 

SKEPT – 60/AFFO binar qarışıqlarının yuxarıda göstərilən rejimdə reo-
loji xassələrinin tədqiqi nəticələrinin təhlili göstərir ki, qarışıqda AFFO-nun 
miqdarı 4-6 k.h olduqda ərintinin axma göstəriciləri 1500C temperatura qədər 
(1500C temperaturda daxil olmaqla) Nyuton xarakterlidir, ərintinin axması 
miqdarı sabitdir [1]. 

Daha sonra AFFO iləmodifikasiya olunmuş üçlü etilen-propilen kauçu-
kunu (yuxarıda qeyd olunan nisbətlərdə) əsasında doldurulmuş kompozisiya 
hazırlanmışdır. Kompozisiya qarışığı 40-600C temperaturda 25 dəq müddə-
tində aparılmışdır. Alınan qarışıq 6-8 saat otaq temperaturunda soyudulduq-
dan sonra 1530C temperaturda 20 dəq müddətində hidravlik vulkanizasiya 
prosesində vulkanizasiya edilir. Daha sonra vulkanizatın fiziki-mexaniki xas-
sələri tədqiq edilir. SKEPT – 60 /AFFO əsasında vulkanizatın xassələrinin 
təhlili göstərir ki, 4-6 k.h AFFO ilə modifikasiya olunmuş SKEPT – 60 əsa-
sında kompozisiyaların fiziki-mexaniki və metalla əlaqə möhkəmliyi xassələri 
yaxşılaşıb [1]. 
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Xülasə 
Kraun efirin S-enantimerindən xromatoqrafik kolonkada adsorbent kimi istifadə etməklə 

2-butanolun L-anlanin efirinin fərdi diasterimerlərə ayrılması həyata keçirilmişdir. Alınmış 
diasteriomerlər hidroliz edilmiş və enantiomerlərə çevrilmişlər. Enantiomerlərin quruluşu fiziki-
kimyəvi üsullarla təsdiq edilmişdir.  

Açar sözlər: optiki aktiv, kraun efir, kolonkalı xromatoqrafiya, enantiomer, diasteriomer.  
 

Tərəfimizdən ilk dəfə olaraq asimmetrik karbon atomuna malik S-
enantiomer kraun efirdən (2,3,11,12-dibenzo-6-metil-15-hidroksi-16-kraun-
5) [1] kolonkalı xromotoqrafiyada adsorbent kimi istifadə etməklə 2–
butanolun optiki izomerlərinin ayrılması yerinə  yetirilmişdir. Təklif olunan xro-

mailto:huseyn.peri.1969@mail.ru


Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

161 

matoqrafik ayrılma metodu öncə aparılmış işlərə analoji olaraq, 2–butanolun 
optiki izomerlərinin rasematının L(S)-α-alaninlə müvafiq diastereomer mü-
rəkkəb efirlərin alınmasına əsaslanır [2].      

  

 

                

 

Diastereomer qarışıq S-enantiomer kraun efir adsorbenti doldurulmuş 
xromatoqrafik şüşə kolonkadan keçirilir. Xromatoqrafiya prosesində şüşə 
kolonkadan ilk olaraq S,S-diastereomer çıxır. Bu maddəni NaOH mühitində 
hidroliz etdikdə 2-butanolun S-optiki izomeri alınır. S-2-butanolun maksimal 
fırlanma bucağı [α]20

maks = –61°-dir. Elyuentlə yumanı davam etdikdə S,R-
diastereomer xromatoqrafik kolonkadan çıxır. Diastereomerin qaynama tem-
paraturu 96–97° C/10 mm-dir. Bu diastereomeri NaOH mühitində hidroliz 
etdikdə R-2-butanol alınır. Alınmış optiki aktiv spirtin fırlanma bucağı 
[α]20

maks= + 47.5°. 
Kolonkalı xromotoqraiya üsulu ilə və diastereomerlərin ayrılması onların 

adsorbentlə “sahib-qonaq” tipli müxtəlif davamlılığa malik komplekslərin 
yaratması hesabına baş vermişdir [3].     

 
                . 
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POLİMER TULLANTILARI ƏSASINDA HAZIRLANAN 
KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Çərkəzova Zəhra Ədalət qızı 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
Bakı şəhəri, Azərbaycan 
zezecerkezli@gmail.com 

Elmi rəhbər: Əliyeva Gülnarə Arif qızı 

Xülasə 
Təqdim olunan işdə məişət tullantısı olan polistirolu mexano-kimyəvi üsulla müxtəlif 

təbiətli doldurucularla emal edərək ikili sistemlərin alınması təqdim edilmişdir. Doldurucu 
qismində Alüminium MMC-nin Gəncə alüminium zavodunun alüminium istehsalı tullantısı olan 
qırmızı şlam, yeyinti tullantısı olan sümük tozu və portağal qabığından istifadə edilmişdir. 
Alınmış kompozisiyaların xassələri öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: polistirol tullantısı, sümük tozu, qırmızı şlam, portağal qabığı, doldurucular, 
kapilyar viskozimetr, yerdəyişmə gərginliyi, yerdəyişmə sürəti, effektiv özlülük 

 

Məlumdur ki, günü gündən polimer materiallarının istifadə sahələrinin 
artması və genişlənməsi və bununla da əlaqədar olaraq onların, yəni poli-
merlərin müxtəlif xassələrə malik olması, istismar, fiziki-mexaniki, fiziki-
kimyəvi, dielektrik və s. göstəricilərinin yaxşılaşdırılması günün tələbidir.  

Bunları əldə etmək üçün polimer materiallarını modifikasiya etmək, 
onların tərkibinə müxtəlif doldurucular əlavə etmək lazım gəlir. Doldurucular 
polimer materiallarının xassələrini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, onların maya 
dəyərinidə aşağı salmaq üçün əlavə edilən maddələr kimi tanınır. Doldurucu 
maddələr öz təbii xassələrini saxlamaqlarına baxmayaraq, molekul kütləsin-
dən, əlavə olunma prosesindən, kompozisiyanın tərkibindəki digər qatqı 
maddələrindən asılı olaraq, çox vacib fərqliliklər göstərə bilirlər. Buna görə 
də, əsas tələblər müəyyən edildikdən sonra, optimal doldurucunun növü, 
maya dəyəri və perfomans balansı üçün yükləmə səviyyəsi müəyyən edilir. 

Bu məqsədlə biz istismardan çıxmış polistirol nümunələrini yeyinti və 
sənaye tullantılarla (qırmızı şlam, sümük tozu və portağal qabıqları) doldu-
raraq müxtəlif tərkibli kompozisiyalar almışıq [1]. 

Polimer nümunələrinin mexano-kimyəvi emal prosesi temperatur, təzyiq 
və zamandan asılı olaraq fərqli şəraitdə “İİRT-1” laboratoriya cihazında apa-
rılmışdır. 

Polistirol tullantıları müxtəlif dispers ölçülü portağal qabıqları, sümük 
tozu və qırmızı şlamla 99:1; 98:2; 97:3; 96:4 və 95:5 nisbətlərində emal olun-
muşdur.  

Alınan kompozisiyaların bircinsliyi vacib amillərdən biri olduğu üçün isti-
fadə etdiyimiz doldurucuların hər birisi polistirolla 3-5 dəqiqə müddətində 
kapilyar viskozimetrdən 3 dəfə keçirilmişdir. 

Alınmış kompozisiyaların aşağıdakı fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir: 

mailto:zezecerkezli@gmail.com
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 doldurucunun miqdarından asılı olaraq effektiv özlülük; 
 polimer ərintisinin axma göstəricisi; 
 möhkəmlik həddi, nisbi uzanması və qalıq deformasiya; 
 həllolma və şişmə dərəcəsi; 
 bərklik dərəcəsi; 
 aqressiv mühitlərin təsirinə qarşı davamlılığı. 

Apardığımız təcrübələrin nəticələrinə əsaslanaraq aşağıdakıları müəy-
yən etmişik. 

Bütün doldurulmuş kompozisiya sistemlərinin ərintisinin axma əyrilərinin 
qeyri-nyuton xarakterə malik olması bircins polimer qarışığının alınmasını 
təsdiqləyir. Yerdəyişmə sürətinin yerdəyişmə gərginliyindən asılılığının düz-
xətli xarakteri və doldurucunun miqdarından asılı olaraq doldurulmuş kom-
pozisiyaların effektiv özlülüyünün monoton dəyişməsi alınmış sistemlərin ho-
mogen olduğunu göstərir.  

Xırdalanmış portağal qabığından başqa bütün polimer kompozisiyaları-
nın tərkibindəki doldurucunun miqdarı artdıqca (1%-dən 5% kimi) nümunə-
lərin effektiv özlülük göstəricilərinin qiyməti artır. Xırdalanmış portağal qabı-
ğından alınmış polimer sistemlərin özlülüyü aşağı olduğundan belə bir nə-
ticəyə gəlmək olar ki, bu kompozisiyanın emal zamanı tərkibinə bir neçə 
əlavə komponentlərin daxil edilməsi mümkündür. Eləcə də qeyd etmək la-
zımdır ki, xırdalanmış nümunələrin ölçülərindən asılı olaraq bu göstəricilər 
fərqlidir, yəni doldurucu kimi istifadə edilmiş nümunələrin ölçüsü kiçildikcə 
polimer kompozisiyasının effektiv özlülüyü azalır. 

Bundan başqa bütün alınmış polimer qarışıqların, polimerlərin texnoloji 
xassələrindən biri olan, ərimə indeksi göstəricisi təyin edilmişdir. Polimerlərin 
ərimə indeksi göstəricisi verilmiş temperatur və təzyiqdə standart kapilyardan 
ərimiş termoplastın axma sürətini xarakterizə edir və standart zaman 
müddətində kapilyardan sıxılıb-çıxarılmış polimerin miqdarının qramla 
göstərilməsidir. Polimerin ərimə indeksi göstəricisi nə qədər çox olarsa, onun 

özlülüyü ( ) bir o qədər az olar. Nümunələrin bu göstəricisi 1600C tempera-

turda və =5,073∙105 Pа təzyiqdə təyin edilmişdir. 
Göstərilmişdir ki, kompozisiyalarda doldurucunun miqdarı artdıqca poli-

mer ərintisinin axma göstəricisi azalır. 
Almış olduğumuz doldurulmuş sistemlərin bərklik xassələrini “TM-2” 

bərklikölçənlə təyin etmişik ki, hər bir doldurulmuş sistemin bərkliyinin təyi-
nində 3 nümunə götürmüş və hər nümunənin bərkliyini 3 nöqtədə ölçərək 
orta bərklik dərəcəsini təyin etmişik. 

Portağal qabığından başqa götürdüyümüz bütün doldurucular polimerin 
bərklik dərəcəsinin artmasına səbəb olmuşdur. Doldurucu kimi əlavə etdiyi-
miz sümüyün ölçüləri də bərklik dərəcəsinə fərqli təsir göstərmişdir ki, sümü-
yün ölçüsü artdıqca bərklik dərəcəsinin qiymətidə artmışdır. Bundan əlavə 
portağal qabığının miqdarı artdıqda isə bərklik dərəcəsinin qiyməti azalmışdır. 
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Alınmış kompozisiya qarışıqların aqressiv mühitə qarşı davamlılığı öyrə-
nilmişdir. Aqressiv mühit kimi - dəniz suyundan istifadə edilmiş və 25%-li turş, 
qələvi və duz məhlulları hazırlanmışdır. 1 ay ərzində bu mühitlərdə nümu-
nələr saxlandıqdan sonra demək olar ki onlarda heç bir dəyişiklik müşahidə 
olunmayıb.  
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BUTADİEN NİTRİL KAUÇUKU VƏ İSTİSMARDAN ÇIXMIŞ AŞAĞI 
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Xülasə 
Butadien nitril kauçuku və istismardan çıxmış aşağı sıxlıqlı polietilen əsasında rezin 

kompozisiyası alınmışdır. ASPE aminobenzolla modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid 
oliqomeri ilə modifikasiya olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, alınmış rezin kompozisiyaların 
dartılmada möhkəmlik, benzinə davamlılıq və metallara bərkimə möhkəmlik göstəriciləri 
yaxşılaşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Butadien-nitril kauçuku, istismardan çıxmış aşağı sıxlıqlı polietilen, modi-
fikasiya, aminobenzol, rezin kompozisiya 

 

Müasir rezin sənayesi geniş çeşidli məmulatların təyinatından və istis-
mar şəraitindən asılı olduğundan onlara müxtəlif tələblər qoyulur. Bu da 
texnoloji və istismar xassələrinə görə bir-birindən fərqlənən müxtəlif rezin 
reseptlərin hazırlanmasına gətirib çıxarır. 

Hal-hazırda asan əldə olunan xammal istifadə edərək və butadien-nitril 
kauçuku əsasında hazırlanan rezin qarışığının fiziki-mexaniki və istismar 
xassələrinin yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yeni tərkibli kompozisiyaların alın-
ması üçün tədqiqatlar aparılır. 

Məlumdur ki, polimer materiallarının istehsalı, onların tətbiq sahələrinin 
genişlənməsi, müxtəlif sənaye sahələrində və məişətdə istifadə edilməsi poli-
mer tullantılarının miqdarının çoxalmasına və ekoloji problemin yaranmasına 
gətirib çıxarır. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

165 

Nəzərə alsaq ki, polimer materialları bioloji parçalanmırlar və onların 
yandırılması qiymətli polimer xammalın itirilməsinə və ətraf mühitin çirklən-
məsinə gətirib çıxarır tullantıların utilizasiyası həm iqtisadi, həm də ekoloji 
cəhətdən əlverişli hesab edilə bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq SKN – 40M butadien-nitril kauçuku, üçlü 
etilen-propilen kauçuku (SKEPT-60) və polivinilxlorid (PVX) rezin qarışığında 
SKEPT-60 və PVX əvəzinə aminobenzolla modifikasiya olunmuş fenol-
formaldehid oliqomeri ilə modifikasiya olunmuş istismardan çıxmış aşağı 
sıxlıqlı polietilendən istifadə edilərək yeni tərkibli rezin kompozisiyası 
hazırlanmışdır. 

Aminobenzol – C6H5NH2 – qaynama temperaturu 184,130C, sıxlığı 1,0217 
q/sm3 olan sarımtıl mayedir. 

Əvvəlcədən fenol-formaldehid oliqomeri aminobenzolla modifikasiya 
edilmişdir. Sonra mexano-kimyəvi üsulla istismardan çıxmış aşağı sıxlıqlı po-
lietilen aminobenzolla modifikasiya olunmuş FFO ilə ənənəvi emal şəraitində 
modifikasiya edilmişdir [1].  

İstismardan çıxmış ASPE modifikasiyası üçün tərkibində amin və hidrok-
sil qrupları olan aminobenzolla modifikasiya edilmiş FFO istifadə edilmişdir. 
SKN – 40 M  butadien-nitril kauçuku və modifikasiya olunmuş istismardan 
çıxmış ASPE əsasında yeni rezin qarışıqların reseptləri hazırlanmışdır. 

İstismardan  çıxmış ASPE modifikasiyası məmulatlara emal və istismar 
zamanı ASPE makromolekullarında –OH, –COOH və efirli funksional qrup-
ların əmələ gəlməsi nəticəsində baş verir. Aminobenzolla modifikasiya 
olunmuş FFO ilə modifikasiya olunmuş, toz şəkilli istismardan çıxmış ASPE 
120-1300C-də 2-3 dəq müddətində laboratoriya eksturderində emal edilmiş-
dir. Rezin qarışıqlar isə laboratoriya vərdənəsində 25-300C temperaturda 
hazırlanmışdır. Komponentlərin qarışma müddəti 20-25 dəqiqə təşkil edir. 
Rezin qarışıqların vulkanizasiyası 15 dəqiqə müddətində 1500C temperatur-
da aparılmışdır. 

Alınmış rezin kompozisiyalarının xassələri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir 
ki, CKH-40M butadien-nitril kauçuku, üçlü etilen-propilen kauçuku və polivi-
nilxlorid əsasında alınan rezin qarışığı reseptində SKEPT-60 və PVX əvəzinə 
aminobenzolla modifikasiya olunmuş FFO ilə modifikasiya edilmiş istismar-
dan çıxmış ASPE istifadə etdikdə alınmış vulkanizasiya edilmiş rezinlərin 
fiziki-mexaniki və istismar xassələrinin saxlanması ilə yanaşı onların dar-
tılmada möhkəmlik, benzinə davamlılıq və metallara bərkimə möhkəmlik 
göstəriciləri də yaxşılıaşmışdır [2]. 
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Bərk və elastiki doldurucularla doldurulmuş epoksid kompozisiyası təd-
qiq edilmişdir. Doldurucunun kompozitin tərkibində miqdarından asılı olaraq 
deformaiya,möhkəmlik və termomexaniki xassələri araşdırılmışdır. Açar 
sözlər: epoksid, deformasiya, doldurucu.Epoksid qətranları yüksək fiziki-
mexaniki xassələrə malik kompozit materialların alınmasında istifadə olunur 
[1,2]. Epoksid qətranları arasında aşağı özlülüyə və yüksək reaksiya qabi-
liyyətinə malik ED-20 və ED-16 markalı epoksi-dian qətranları seçilir [3]. 
İstənilən materialların aşınmasına səbəb, həmçinin, polimerlərində sürtünmə 
qüvvələrinə məruz qalmalarıdır [4]. Aşınmanın qarşısını almaq üçün poli-
merlərə doldurucular əlavə edirlər. Doldurucuların müxtəlifliyi kompozisiya 
materiallarının möhkəmlik, elastiklik, termomexaniki deformasiya kimi 
xassələrinin dəyişməsinə imkan verir. [5,6].Biz dispers dolduruculu polimer 
kompozisiyası almaq üçün ED-20 markalı epoksid qətranı, bərkidici kimi poli-
etilenpoliamin, bərk dispers doldurucu kimi mikrokalsit, qrafit, disulfidmolib-
den istifadə edilib. Kompozisiyanın alınması və bərkiməsi [7] metodikasına 
görə aparılır. Kompozisiyaya ölçüləri məhlulun həcminin 10,20, 30 faizini təş-
kil edən doldurucular əlavə olunur. Nümunələrin möhkəmliyi Brinel metodu 
ilə yoxlanılır. Doldurucunun miqdarı artdıqca kompozisiyanın bərkliyi azalır. 
Daha sonra sıxılma zamanı kompozisiyanın möhkəmliyi yoxlanılır. Təcrübə 
göstərir ki, doldurucunun miqdarını artırdıqca dağıdıcı gərginlik sıxılma za-
manı azalır. Ümumi nəzər saldıqda isə belə bir qanunauyğunluq müşahidə 
olunur ki, ən yüksək gostəricilər molibdensulfiddə, daha sonra isə mikrokalsi 
və qrafitdə göstərir. Daxil etdiyimiz doldurucunun növünə görə kompozisiya 
müxtəlif deformasiyalar göstərir. Nümunələr qızdırıldıqda deformasiya azalır. 
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Аннотация 
Проведена механо-химическая модификация отходов полистирола с полимерной 

смесью ПВХ:ХАПП. Определены оптимальные условия модификации – время и 
температура. Исследованы реологические свойства полученной композиции. 
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Полимерные материалы получают все большую популярность бла-

годаря своим эксплуатационным характеристикам и легкостью получе-
ния. Изделия из полимерных материалов используются практически во 
всех областях промышленности и в связи с этим количество полимер-
ных отходов сильно возрастает.  

Утилизация отходов является одной актуальных проблем на сегод-
няшний день. При захоронении материалов происходит отравление 
почвы ввиду наличия в составе вредных веществ, а при сжигании в 
атмосферу выделяются ядовитые вещества, которыми впоследствии 
дышит все живое. Поэтому разрабатываются новые методы утилиза-
ции, одна из которых модификация полимерных отходов и получение 
на их основе новых композиционных материалов.  

Целью данной работы является получение новых композиционных 
материалов, в частности сульфокатионитов на основе полимерных от-
ходов.  

Наиболее важными применениями сульфокатионитов являются 
умягчение и очистка воды, удаление некоторых ионизированных соеди-
нений из сложных сред, переработка растворов различных производств 
и т.д. 

В качестве объекта исследования нами были использованы быто-
вые отходы полистирола, изъятые с внутренней поверхности холодиль-
ника «ОРСК» 1970 года производства.  

В начале исследований отобранные нами образцы, были тщатель-
но вымыты, очищены и измельчены. Далее были изучены некоторые 
характеристики полимерных отходов, такие как растворимость, набуха-
емость, удельный вес и снят ИК-спектральный анализ образца. Все 
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проведенные нами исследования показали, что исследуемый нами 
образец это ударопрочный полистирол. 

С целью усиления полимерного каркаса для дальнейшего полу-
чения на его основе сульфокатионитов полистирольные отходы (ОПС) 
были модифицированы полимерной смесью поливинилхлорид: хлори-
рованный атактический полипропилен (ПВХ:ХАПП).  

Механохимически модифицированные смеси ОПС:(ПВХ:ХАПП) бы-
ли получены при температуре 160-170°С в течение 5-7 минут в соотно-
шении: 95:5; 96:4; 97:3; 98:2 и 99:1 [1]. 

Отходы полистирола и полимерная смесь ПВХ:ХАПП (в соотноше-
нии ПВХ:ХАПП=1:1) в рассчитанном количестве были взвешены и 
далее была проведена механо-химическая модификация на лаборатор-
ном капиллярном вискозиметре – экструдере, с постоянной скоростью 
сдвига.  

Были исследованы влияние различных факторов процесса экстру-
зии и количество введенного модификатора на свойства модифициро-
ванного полистирола после экструзии. При экструзии полимер нахо-
дится в расплавленном вязко-текучем состоянии. При сдвиговой де-
формации к нему можно применять температурно-временную суперпо-
зицию, т.е. изменение скорости деформации можно заменить измене-
нием температуры. Поэтому в наших исследованиях как основным фак-
тором экструзии было рассмотрено изменение температуры и крат-
ности смещения. 

Увеличение прочности образцов отхода полистирола объясняется 
взаимодействием между ОПС и полимерной смесью ПВХ:ХАПП, т.е. 
образованием привитого- и блок сополимера. Предполагалось, что 
образование привитого- и блок сополимеров и в ряде случаев, слабо 
сшитой структуры обеспечивает каркасность сульфокатионитов. 

Важным фактором при сульфировании полимеров является одно-
родность полимерного каркаса. Известно, что модификация полимеров 
приводит к образованию более гетерогенной структуры, а это затрудня-
ет процесс сульфирования и процесс идет неравномерно. В связи с 
этим изучены реологические характеристики модифицированных сме-
сей. Однородность полученных систем доказана неньютоновским ха-
рактером течения систем. Прямолинейный характер зависимости ско-
рости сдвига от значения напряжения сдвига и монотонные изменения 
эффективной вязкости модифицированных смесей от количества 
введенного модификатора, указывают на более однородную структуру 
указанных систем.  
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Xülasə 
Təqdim olunan işdə qurğuşun(II)sulfid nanohissəciklərinin polivinil spirti (PVS) matrisin-

də sintezi nikel-xrom-laylı ikili hidroksidi (NiCr-LİH) ilə modifikasiya əsasında mexanokimyəvi 
üsulla alınmasından bəhs olunur. Nanokompozitin sintezi otaq temperauturunda aparılmış, 
sulfidləşdirici reagent kimi Na2S·9H2O kistalhidratı susuzlaşdırılaraq istifadə olunmuşdur. 
NiCr-LİH/PVS əsasında alınan PbS nanokompozitinin quruluş xüsusiyyətləri və optiki 
xassələri öyrənilmişdir. PbS nanohissəciklərinin orta ölçüsü 4,6 nm hesablanmışdır. UB-Gör. 
spektroskopiya metodu ilə PbS/LİH-PVS nanokompoziti üçün qadağan olunmuş zonanın eni 
1,48 eV olmuşdur.  

Açar sözlər: laylı ikili hidroksid (LİH), PbS, nanokompozit, polimer matris. 
 

Hazırda qeyri-üzvi birləşmələrin polimer matrisinə daxil edilməsi yüksək 
refraktiv indeksli kompozit material hazırlamaq üçün təsirli üsuldur [Althues 
H.,2007,1]. Qurğuşun sulfid (PbS) nanohissəcikləri qadağan olunmuş zona-
nın eninin dar olması ve Bor radiusunun (180 A) geniş olması ilə seçilən ya-
rımkeçiricidir [Ding;2018, 2].  

Təqdim olunan işdə polivinil spirti matrisində NiCr-laylı ikili hidroksidi 
alınmış və modifikat əsasında sulfidləşdirici reagent kimi Na2S·9H2O kristal-
hidratı susuzlaşdırılaraq PbS nanokristalları sintez olunmuşdur. Sintez pro-
sesi otaq temperaturunda mexanokimyəvi metod ilə aparılmışdır. Polivinil 
spirti nanohissəciklərin sintezində və böyüməsində mühüm rol oynamışdır. 

Alınmış nanokompozitlər fiziki tədqiqat üsulları ilə analiz olunaraq, nəti-
cələr müzakirə edilmişdir. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində polivinil spirtinin NiCr-LİH-lə modifkasiyası 
əsasında qurğuşun(II)sulfid nanokompoziti alınmışdır. 0,015 mol NiSO4·7H2O 
və 0,005 mol Cr(NO)3·9H2O kristalhidratları ayrı-ayrılıqda hər biri 40 ml suda 
həll edildi. Alınmış məhlula 40 ml 10 %-li polivinil spirti əlavə olunaraq 10 saat 
qızdırıldı. NiCr-LİH/PVS əsasında PbS nanokompozitinin sintezi üçün 0,1 
qram quru halda polimer kompozit və 0,1 q PbS çəkilmiş mexaniki üsulla 
üyüdülərək üzərinə 25 ml su əlavə edərək 3 saat maqnit qarışdırıcıda qarış-
dırılmışdır. Sonra nümunə distillə suyu ilə yuyularaq ha-vada qurudulmuşdur.  

Müxtəlif reaksiya şəraiti və parametrləri seçməklə alınmış qurğuşun (II) 
sulfid nanohissəciklərində müşahidə olunan nəticələr fiziki tədqiqat metodları 
ilə analiz olunmuşdur. 

PbS nanohissəciklərinin quruluş xüsusiyyətləri Bruker 2D markalı rent-
gen toz difraktometri ilə öyrənilmişdir. 
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Şəkil 1. NiCr-laylı ikili hidroksidin və PbS/NiCr-LİH nanokompozitinin RD analizləri 

Rentgen difraktoqramının təhlili PbS/NiCr-LİH PVS kompozitlərinin mey-
dana gəlməsini təsdiqlədi. PbS nanohissəciklərinin orta ölçüsü 4,6nm he-
sablanmışdır. 

Ultrabənövşəyi spektroskopiya ilə PbS/LİH-PVS nanokompozitinin optiki 
xassələri Spekord 210 plus markalı UB spektrometrində ultrabənövşəyi-
görünən oblastda tədqiq edilmiş, qadağan olunmuş zonanın eni hesab-
lanmışdır.  

 
Şəkil 2. NiCr-LİH üçün qadağan olunmuş zonanın eni 
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Şəkil 3. PbS/NiCr-LİH PVS nanokompoziti üçün qadağan olunmuş zonanın eni 
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Xülasə 
Yüksək təzyiqli polietilen (PE) və Co-tərkibli hissəciklər əsasında nanokompozit polimer 

materiallar hazırlanmışdır. Əldə edilmiş kompozisiyaların termoqravimetrik analizi 
aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, termooksidləşdirici destruksiyanın aktivləşmə enerjisi  191,4 
kC/mol-dan 229,5 kC/mol-a qədər artmışdır. 

Açar sözlər: kompozisiya, polietilen, nanodoldurucu,  termoqravimetrik analiz. 
 

Polimer matrisdə stabilləşdirilmiş nanoölçülü metaltərkibli hissəciklər 
kimya, fizika və materialşünaslıq elm sahələrində olduqca böyük maraq do-
ğurmuşdur. Belə tədqiqatların inkişafı yüksək fiziki-mexaniki və istismar 
xassələrə malik metal-polimer kompozitlərin yaradılmasına imkan verir [3]. 

Təqdim olunan iş polietilen matrisində stabilləşdirilmiş, kobalt oksid 
nanohissəcikləri (KON) saxlayan kompozitlərin hazırlanmasına və onların 
termoqravimetrik analizinə həsr olunmuşdur. Nanokompozit polietilen (PE) 
materiallar laboratoriya vərdənəsində 130-140ºC temperaturda qarışdırılma-
sı yolu ilə hazırlanmışdır. Komponentlərin nisbəti (küt.%): PE/KON = 100/1 [2]. 
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Alınmış kompozitlərin termiki analizi aparılmış və termooksidləşdirici 
destruksiyanın aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. KON/PE-nanokompozisiya nümunəsinin termiki analizinin nəticələri  

Kompozisiyanın 
tərkibi(küt.%): PE/KON 

T10, % T20, % T50,% 1/2, min Ea, kC/mol 

100/0 325 345 380 76 191,4 

100/1 335 360 390 79,8 229,5 
 

Kobalt oksid nanohissəcikləri polimer qarışığının  fazalararası 
təbəqəsində yerləşməklə qarşılıqlı təsiri gücləndirir və bununla da strukturu 
möhkəmləndirərək nanokompozitin termiki davamlılığını artırır. Beləliklə,, 
hətta 1 küt.% qatılılığında olan nanometaloksidlər polimerin struktur 
stabilliyinin artmasını təmin edir [1]. 
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Xülasə 
Allilmorfolin və stirolun birgəpolimerləşməsi reaksiyaları  öyrənilmişdir.  İlkin monomer 

qarışığında allil monomerinin molyar nisbəti artdıqca alınan birgəpolimerlərin molekul 
kütlələrinin azalması müşahidə edilmişdir. Mayo-Lyuis  tənliyinin köməyi ilə birgəpolimerləşmə 
reaksiyasında monomerlərin nisbi aktivlik əmsalları hesablanmış, alınmış birləşmənin İQ 
spektrlər əsasında tərkibi və quruluşu müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: allilmorfolin, stirol, birgəpolimer. 
 

Morfolin üzvi sintezdə antibiotikləin (linezolin), xərçəng əleyhinə prepa-
ratların (Gefitinib)  və digər bənzəri dərman maddələrinin alınmasında geniş 
istifadə olunur. 
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Morfolin törəmələri korroziya inhibitoru kimi də geniş tədqiq edilir. Eyni 
zamanda bu birləşmələr su mühitində pH-ı sabit saxlayan və ya tənzimləyən 
maddələr kimi də maraqlıdır. 

Morfolinin əsasında alınan antibiotiklərin və digər preparatların təsir 
müddətini artırmaq üçün onun polimer matrisasına keçirilməsi vacibdir. 
Bunun üçün istifadə olunan üsullardan biri morfolin tərkibli monomerlərin 
homo- və ya birgəpolimerləşməsidir. 

Təqdim olunan işdə potensial bioloji aktiv monomer olan allilmorfolin 
(AlMr) -M1 və stirolun (St) -M2 birgəpolimerləşməsi reaksiyaları  öyrənilmişdir. 
Birgəpolimerləşmə reaksiyası həlledicidə (metiletilketon), 75 0C-də  benzoil 
peroksid iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Birgəpolimerlərin tərkibi və quruluşu  
İQ-spektrləri və element əsasında müəyyən edilmişdir. Birgəpolimerlərinin 
İQ-spektrlərinin müqayisəsi göstərir ki, polistirolun İQ-spektrlərindən fərqli 
olaraq birgəpolimerlərin İQ-spektrlərində hidroksil qrupuna aid 3023 sm-1 və 
karboksil qrupuna aid 1716 sm-1 udulma zolaqları müşahidə olunur. 
Birgəpolimerləşmə reaksiyasında monomerlərin nisbi aktivlik əmsalları 
Mayo-Lyuis  tənliyinin köməyi ilə hesablanmışdır [Дерябина, 2013, 48 с.]. 

Birgəpolimerləşmə reaksiyalarında polimer tərkibinin ilkin monomer 
qarışığının tərkibindən asılılığı öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bütün 
hallarda birgəpolimerlərin tərkibi  St  manqaları ilə zəngin ləşmiş olur. 
Birgəpolimerləşmə reaksiyasında monomerlərin nisbi aktivlikləri Mayo-Lyuis 
üsulu ilə hesablanmışdır (r1=0.01 və r2=9.02 və r1∙r2 = 0.02). Allil monomerləri 
homopolimerləşmədiyi üçün polimer zəncirində St manqaları blok halında 
yerləşmiş olur. İlkin monomer qarışığında allil monomerinin molyar nisbəti 
artdıqca alınan birgəpolimerlərin molekul kütlələrinin azalması müşahidə 
edilir. Bu faktı AlMr-nin radikal polimerləşməsi zamanı zəncirin ötürülməsi 
prosesində aktiv iştirak etməsini gəstətir. Ümumiyyətlə birgəpolimerləşmə 
nəticəsində birgəoliqomerlər alınır.  
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Abstract 
Given that iron has different oxidation states and is widespread in nature, since it is non-

toxic and environmentally friendly, we have done the work and prepared a membrane 
component based on synthesized iron nanoparticles on carriers of different structures for 
water purification. We synthesized iron nanoparticles with zero valency. 

Keywords: nanoparticles, iron, water treatment 
 

In virtue of size, nanomaterials have been shown to acquire distinguishing 
chemical, electronic, optical, mechanical, magnetic and catalytic properties  
[1,2]. Over the last 27 years, as a result of the multidisciplinary nano ‘boom’ 
in  the mid-1990s various methods have been developed for synthesis of 
nanoscale particles and these particles have been applied increasingly for 
vast amount of applications: from drug delivery to novel methods of treatment 
of environmental remediation and hazardous waste treatment [1,3]. 

Taking into consideration that iron in different oxidation states are widely 
distributed in the nature, so it is non-toxic and biofriendly towards 
environment we prepared the membrane component on the basis of 
synthesized supported iron zero valent nanoparticles for purification of water 
contaminated with nitrate and dichromate ions. We interested particularly on 
supported nanoscale zero valent iron (nZVI) due to its mild reducing 
properties and biocompatibility that can be used in green environmental 
technologies. Reactions of ZVI with some contaminants including Cr(VI) (1) 
and nitrates (2) are given as follows: 

2CrO4-+3Fe0+10H+↔2Cr(OH)3+3Fe2++2H2O       (1) 
4Fe0+NO3-+10H+→4Fe2++NH4

++3H2O           (2) 
A crucial challenge of nZVI used in environmental applications is its 

strong propensity of agglomeration, prompt sedimentation and accordingly 
limited mobility in aqueous environment. The main approach for improving 
zero valent iron nanoparticles stability is using of appropriate stabilizer. 

Therefore our principal objective is aimed not only on synthesis of ZVI 
nanoparticles, but also on stabilization and its possible application in 
membrane technology for remediation of contaminated water. 

We synthesized ZVI nanoparticles on the basis of potassium borohydride 
reduction method of iron sulfate heptahydrate. The reduction of Fe2+ to Fe0 
occurs corresponding to following reaction: 
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Fe +2 + BH 4 - + 6H2O → Fe 0 + 2B(OH)3 + 7H2 ↑       (3) 
Numerous reactions were carried out in order to optimize the synthesis 

reaction conditions and to compare efficiency of stabilizers, as well as 
stability of obtained ZVI nanoparticles. Another pathway of reactions, which 
were compared with ordinary synthesis, includes addition of stabilizer during 
the process of synthesis. 

We identified the most promising pathway of synthesis in order to obtain 
iron nanoparticles with best stability and mobility, by comparing above given 
techniques. Have been found out that the coating of ZVI nanoparticles by 
stabilizers after carrying out of actual reduction reaction lead to more 
homogenous distribution of prepared ZVI NPs in terms of their size and 
morphology.  
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Аннотация 
Настоящая работа посвящена изучению физико-механических и антибактериаль-

ных свойств антибактериальных полиэтиленовых композиционных материалов с ис-
пользованием циклических бисимидов в качестве биологически активных добавок. 
Было обнаружено, что 0.1-0.5% антибактериальных добавок вызывают антибакте-
риальные свойства, хотя они оказывают незначительное влияние на физико-
механические свойства полиэтиленовых композиционных материалов или вообще не 
влияют на них. Фунгицидные свойства недавно приобретенных антибактериальных 
композиционных материалов позволяют использовать их в производстве устойчивых 
грибковых продуктов. 

Ключевые слова: антибактериальные полимерные добавки, антибактериальные 
композиционные материалы, бисимиды 
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Антимикробные полимерные материалы, в том числе ПЭ получают 

введением антибактериальной добавки (АБД) в композицию для полу-

чения из нее изделия [Донцова Э.П., 2014, 30-35]. Ассортимент примен-

яемых органических антибактериальных добавок широк. Все органичес-

кие антибактериальные добавки содержат в своем составе биологи-

чески активные группы, такие как галогены, тиазолы, салицилаты, 

производные морфолина и т.п.  

Одним из недостатков полиэтилена (ПЭ) и полученных на его 

основе композитных материалов является их неспособность противос-

тоять микробам. Это приводит к быстрой дезинтеграции их продуктов, 

особенно инструментов, устройств и упаковочных материалов, кото-

рые широко используются в медицине и пищевой промышленности, и 

даже превращают их в микробные источники. 

Ранее было сообшено об антибактериальных свойств  синтезиро-

ванные нами циклических бисимидов [Alikhanova A.I., 2019, 4-6]. Целью 

настояшей сообшении являлась получение композиционные материа-

лов на основе полиэтилена с использованием этих бисимидов в 

качестве антибактериальной добавки.  

Материалы и методы 

-  N, N '- (2-аминоэтил) бисимид цис-циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 

кислоты  

-  N, N '(3,3΄-диметокси-4,4'-дифенилметан) бисимид 2,3,4,5-

тетрахлор-1,3-циклогексадиен-5,6-дикарбоновой кислоты  

-  N, N '- (4,4'-дифенилметан) бисимид ундец-2-ен-7,8-дикарбоновой 

кислоты 

- N - [2-малеинимидо]этил бисимид эндо,экзо-1,2,3,4,11,11-гекса-

хлортрицикло [6.2.1.05,10] ундец-2-ен-7,8-дикарбоновой кислоты 

-  N-[4-малеинимидобензил] фенил бисимид 1,4,5,6,7,7-гексахлорби-

цикло [2.2.1] гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты 

Результаты и выводы 
Изучены физико-механические свойства композиционных материа-

лов, и устанавлено, что по физико-механическим свойствам полученные 

полимерные материалы не уступают исходному полиэтилену высокого 

давления.  

С целью изучения антибактериальных свойств полученных плас-

тических материалов использовались такие микромицеты как Aspergillus 

niger, A.ochraseus, Penicillium cuclopium, Cladosporium herbarium, Fusarium 

moniliforme и F.oxysporium в качестве тест культуры. Выявлено, что 

исследованные полимерные композиционные материалы обладают как 

бактерицидными, так и фунгицидными свойствами.   
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Xülasə  
Aparılan tədqiqat işində stibium ionlarının reduksiyası prosesi zamanı baş verən nukle-

asiya (nüvə əmələ gəlmə) prosesi tədqiq edilmişdir. Reduksiya prosesi müxtəlif çökmə poten-
siallarında aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, potensialın artması ilə nukleasiyanın artması 
müşahidə olunur.  

Açar sözlər: nukleasiya, reduksiya, yarımkeçirici, potensial. 
 

Yarımkeçirici materialların sintezi prosesləri hər zaman elm və texnoloji 
cəmiyyətin diqət mərkəzindədir. Stibium yarımkeçirici elementdir. Eyni za-
manda stibiumun bir sıra birləşmələri də yarımkeçiricidir. Bu baxımdan stibium 
birləşmələrinin sintezi üçün əvvəlcə stibium ionlarının elektrokimyəvi reduk-
siyasının mexanizmini tədqiq etmişik.  

Stibiumun elektrokimyəvi reduksiyası üçün müxtəlif potensiallar: -0,50;  
-0,51; -0,52; -0,53; -0,54 və -0,55 V tətbiq edilmişdir. Otaq temperaturunda 
aparılan bu prosesdə xronoampermetrik əyrilər alınmışdır (şəkil 1).  Şəkildən 
göründüyü kimi, cərəyan axınının ilk rejiminə uyğun olan polyarizasiya əyrisi 
sabit potensialın təsiri ilə müəyyən vaxtdan sonra dəyişikliyə uğramışdır. Bu 
dəyişiklik çöküntü ilə elektrod səthi arasında mənfi yüklü ikiqat təbəqənin 
olması ilə bağlı ola bilər ki, bu da işçi elektrodda stibium ionlarının dərhal 
nukleasiyasına səbəb olur. Nəticədə meydana gələn cərəyan axınında qis-
mən artma müşahidə olunur. Bu isə elektrod səthinə çökən kristalların böyü-
məsi (kristallik inkişaf) və elektroaktiv sahənin artması ilə xarakterizə olunur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, elektrokimyəvi çökmə prosesində mövcud olan 
cərəyan sıxlığı bütün hallarda çökmə potensialını artırır.  

Kristalın nukleasiya və böyüməsinin mexanizmi xronoampermetrik me-
tod vasitəsilə əldə edilən analiz nəticələrinin əyriləri ilə müəyyən edilmişdir. 

Bu əyrilər təhlil edilmiş və Skarifker-Hills tənliyinə əsasən X. Shi, 2012, 1 
hesablanmış, təcrübi nəticələrlə müqayisə edilərək tədqiq edilmişdir. Təklif 
olunan bu riazi modelə görə, iki nukleasiya prosesi var: ani və yüksələn nuk-
leasiya. Ani nukleasiya çökmə potensialının tətbiqi ilə nüvələrin eyni anda 
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böyüməsidir. Yüksələn nukleasiya elektrokimyəvi çökmə prosesində nüvələ-

rin böyüməsinə əsaslanır  S.M. Sze, 2001. Ani və yüksələn nukleasiya üçün 
nəzəri riyazi hesablamalar müvafiq olaraq (1) və (2)  tənliklərində verilmişdir:  

        
Imax və tmax xronoamperometrik pikin koordinatlarıdır. Elektrokimyəvi proses-
lər Pt elektrodlar üzərində aparılırdı.         

İlkin mərhələdə alınan eksperimental əyri böyüyən nukleasiya nümunə-
lərinin əyrisinə  kifayət qədər uyğun gəlir ki, bu da Pt elektrodunun çoxlu aktiv 
sahələri olan səthində stibiumun nukleasiyasının baş verməsidir.  Şəkildən 
göründüyü kimi ani nüvə əmələgəlmə və böyümənin çökmə əyrilərində kəna-
raçıxmalar olduğu müşahidə olunur. Bu şəraitdə qeyd olunan kənaraçıxma-
ların Skarifker tənliklərinə əsasən nüvələrin diffuziya nəzarəti altında böyü-
məsilə əlaqədər olduğunu qeyd etmək olar.                            

                                            
Şəkil 1.  Otaq temperaturunda, Pt elektrodda və müxtəlif çökmə potensiallarında Sb-un 

xronoamperometrik üsulla çəkilən əyriləri.                   

Əslində, tədricən stibiumun elektrokimyəvi çökməsi və nüvələrinin 
böyüməsi prosesi qarışıq nəzarət (diffuziya və cərəyanın dəyişməsi) altında 
aparılır. Bu kənaraçıxma həmçinin nüvələrin formalaşması və ya nüvənin 
morfoloji dəyişməsi zamanı hidrogenin  reduksiyası ilə də izah edilə bilər. 
Lakin, digər təcrübi nəticələr (çökmə potensialı 0,52 – 0,55 V) yüksələn 
nukleasiya və nüvələrin böyüməsinin nəzəri əsasları ilə kifayət qədər uyğun 
gəldiyini sübut edir.  
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Xülasə 
Fenol-formaldehid oliqomeri qələvi mühitdə aminli birləşmə ilə modifikasiya edilmişdir. 

Alınmış oliqomerin fiziki-kimyəvi, fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir. 
Açar sözlər: fenol, formaldehid, modifikator, modifikasiya, oliqomer 
 

Müasir zamanda kompleks xassələrə malik kompozisiya materiallarının 
alınması qarşıda duran əsas məsələlərdəndir. Belə ki kompozisiya mate-
riallarının xassələrinin yaxşılaşması onların tətbiq sahələrinin genişlənmə-
sinə gətirib çıxarır. Bu məqsədlə əlaqələndirici kimi istifadə olunan oliqomer 
və polimerlərin müxtəlif birləşmələrlə modifikasiyası önəm daşıyır [1-2]. 

Aparılmış təqdiqat işində reaksiya qabiliyyətli fenol formaldehid oliqo-
meri amintərkibli (DFA) üzvi birləşmə ilə müxtəlif mühitlərdə modifikasiya 
olunmuşdur [3].   

Modifikasiya prosesi qələvi mühitdə NH4OH-nın iştirakı ilə aparılmışdır. 
Reaksiya müddəti-1,0 saat təşkil etmişdir. 

Fenol: Formalin: modifikator nisbətləri uyğun olaraq  1.0: 1,45: 0,05 nis-
bətlərində götürülmüşdür. Modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomeri-
nin konversiya dərəcəsi (çıxım) 90% olmuşdur. Proses 2 layın-üst lay- oliqo-
merüstü su və alt lay-oliqomer alınmaqla başa çatmışdır. Su layı ayrıldıqdan 
sonra oliqomer neytral reaksiyaya qədər yuyulmuş və qurudulmuşdur və 
alınmış oliqomerin bəzi fiziki kimyəvi və fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir 
(cədvəl 1). 

Oliqomerin tərkib və quruluşu İQ-spektrokopiya, element analizi ilə 
müəyyən edilmişdir. 

Cədvəl 1. DFA-la modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomerinin xassələri  

Modifikasiya 
edilmiş FFO 

Görünüşü Həllolma Yumşalma 
temperaturu, 

0C 
DMF İzopropil 

spirti 
Aseton Etil 

spirti 
Su 

Difenilamin 
FFO-i 

Amorf, 
sarı-qəhvəyi 

rəngli 

+ + + + - 68 
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Abstract  
The capture of CO2 gas which is leading to climate changes and can cause some 

troubles related to air contamination, is the main objective of conducted experiments. 
Selection of biopolymers and high porous materials as base elements to make very adsorptive 
substance enables the gas absorption process much more efficient and cost-effective for 
chemical plants as well as automobile manufacturers. While the starch is utilized to create the 
primary medium, the boric acid contributes to the improvement of cross-links for spongy like 
shape. The calcium and sodium elements are serving for the attraction of acidic compounds 
and to maintain them inside the pores of the structure. For further improvement of efficiency, 
aerogel compounds are concentrated by the involvement of silica gels as a foundation 
element.   

Keywords: CO2 capture, biopolymers, Aerogels, DSC 
 

Introduction 
In today’s world, as a result of excessive usage of carbon-based fuels, 

greenhouse gases are being emitted to the atmosphere at an alarming rate. 
Scientists state four main types of gases as primary culprits: carbon dioxide, 
methane, nitrous oxide, and CFCs. Since CO2 accounts for the largest part 
of these emissions, scientists, and engineers are currently focused on the 
development of new methods to capture carbon dioxide. In order to decrease 
the amount of CO2 in the atmosphere and reuse it in a more favorable way, 
scientists have come up with a number of projects. For instance, new 
catalysts are invented that can turn CO2 into methanol, urea and other useful 
products before emitting. Hydrogen can also be used to combine CO2 and 
produce hydrocarbon fuels. Microalgae is another option to CO2 capture and 
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make process this biomass into new products [1]. In the presented project, 
the combination of organic and inorganic compounds is used as an 
absorptive environment and aimed to be much more cost-effective in 
comparison with previous examples in order to solve the mentioned global 
problem.  

Experiments of CO2 adsorptive gel 
In order to investigate the effect of composition of substance on the 

efficiency of CO2 capturing, 5 different experiments have been conducted 
with varying contents presented below: 

Table 1: Contents of 5 conducted experiments 

Ex. 
NaOH 
(ml) 

H2O 
(ml) 

Starch 
(gr) 

CaCl2·H

2O (gr) 

Boric 
acid 
(gr) 

CaO 
(gr) 

Urea 
(gr) 

1 37.5 136 22.5 7.5 0 0 0 

2 25 70 22.5 0 2.5 1.1 0 

3 25 70 22.5 0 1.3 1.1 0 

4 25 70 22.5 0 3.8 1.1 0 

5 0 50 9 0 0 0.45 1 
 

It should be mentioned that NaOH solution used in the experiments has 
2 molarity solved in water. All experiments were conducted based on the 
same procedure. Since starch is the main material of the experiments, in the 
first step starch and water are mixed with magnetic stirrer. The other 
additives, such as NaOH, boric acid – based on the number of experiment, 
are added during rotation and gel like substance is obtained at the end of 
chemical process.  

  
Figure 1: The result compounds of experiments 

As it is seen the properties of each final product differs with its density, 
viscosity, and melting point.  

For detailed investigation of the products two types of laboratory analyses 
took place. While DSC (Differential Scanning Calorimetry) displayed the heat 
flow inside the substance with respect to time and temperature, SEM analysis 
provided magnified images of substance’s topography [2,3]: 
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Conclusions 
In conclusion, the suggested product displays some potential for future 

projects in CO2 removal process. For further advancements of the process, silica 
gels are currently worked on to make aerogels in more efficient way, since they 
offer higher surface area for CO2 capture with higher effectiveness [4].  

  
Figure 2: SEM analysis (top), DSC analysis (bottom) 
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MADDƏSİNİN SULU MƏHLULUNDAN SORBSİYA 
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Xülasə   
Malein turşusu-stirol birgə polimerinin qliserinlə tikilmə reaksiyası aparılmışdır. Qliserinlə 

tikilmiş malein turşusu-stirol birgə polimerindən alınan sorbentlə Rodamin 6G boyaq maddə-
sinin sulu məhlulundan sorbsiyası öyrənilmiş, sorbsiya dərəcəsinə(R) müxtəlif amillərin təsiri 
müəyyən edilmişdir. Alınan təcrübi nəticələr Dubinin-Raduşkeviç və Temkin modellərində 
işlənmişdir. 

Açar sözlər: Sorbsiya, Rodamin 6G, Dubinin-Raduşkeviç model,Temkin model 
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Müasir dövrdə müxtəlif sintetik boyaq maddələrindən istifadə edən 
toxuculuq və digər sənaye sahələri geniş inkişaf etmişdir. Əvvəllər boyaq 
maddələrinin mikroorqanizmlər tərəfindən tamamilə məhv edildiyi düşünülsə 
də, aparılan təcrübələr onların heç də təsir effektini itirmədiyini,müxtəlif 
amillərin təsirinə qarşı davamlı olduqlarını göstərmişdir. Aparılan 
müşahidələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, zavod və fabriklərdən dəniz və 
çaylara axıdılan müxtəlif boyaq maddəli tullantı suları canlı orqanizmlərə 
zərərli təsir göstərir. Buna görə də, boyaq maddələri qalıqlarının əlverişli 
üsullarla tullantı sularından ayrılması yollarının işlənilib hazırlanması aktual 
hesab olunur.  [Panda H, 2004, 25-26] 

      Bu tədqiqat işində qliserinlə tikilmiş malein turşusu-stirol birgə 
polimerindən alınan sorbentlə Rodamin 6G boyaq maddəsinin sulu 
məhluldan sorbiyasının təcrübəli nəticələri Dubinin-Raduşkeviç və Temkin 
modellərində işlənmişdir. [Özdeş D., 2009, 19-30] 

Dubinin-Raduşkeviç tənliyindən (lnqe = KD 2+ln BDR) istifadə edərək ln 

qe = ƒ(2) xətti asılılğının qrafiki qurulmuşdur (şəkil1). 
 

 

Şəkil 1. ln qe = ƒ(2)  asılılığının qrafiki. 

      Temkin tənliyindən (qe =BlnCe + BlnAt) istifadə edərək qe = f( lnCe) xətti 
asılılğının qrafiki qurulmuşdur  (şəkil 2). 

 
Şəkil 2. qe = f ( ln Ce ) asılılığının qrafiki. 

Qrafiklər əsasında parametrlərin hesablanmış qiymətləri  1-ci cədvəldə 
verilmişdir. [Foo K.Y.,2010, 4-6] 

Dubinin-Raduşkeviç sabitləri Temkin sabitləri  

y = -0.0044x - 9.3084
R² = 0.9797-11.6
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BDR KD, mol2/kC2 E, kC/mol AT, L/mq bT B 

 
2*10-4 4*10-3 10.66 38.54 3.65 0.6665 

Cədvəl 1. Dubinin-Raduşkeviç və Temkin sorbsiya izotermlərindən alınmış parametrlərin 
qiymətləri 

Elmi tədqiqat prosesində  sintez olunan polimer sorbentlərlə aparılan 
təcrübələrdə alınan nəticələr onu göstərir ki, bu sorbentlər tullantı sularında 
olan zərərli boyaq maddələrinin əlverişli şəkildə təmizlənməsi üçün tətbiq 
edilə bilər. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu nəticələrdən 
boyaq maddələrinin sulu məhluldan çıxarılması üzrə  çalışan tədqiqatçılar, 
ekoloqlar, analitiklər öz təcrübələri üçün istifadə edə bilər. 
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Xülasə   
Polimerlərin və onlar əsasında kompozisiya materiallarının istehsalının artması polimer-

lərin istismardan sonrakı tullantılarının istifadəsi məsələsini ciddiləşdirir. Bu problemin həlli az 
tullantılı və ya tullantısız, iqtisadi cəhətdən əlverişli istehsalın yaradılması və ya polimer tul-
lantılarının quruluş və xassələrini nəzərə almaqla onların təkrar istifadə edilməsi üçün effektiv 
modifikasiya üsullarının işlənməsi ilə əlaqədardır. 

Polimer materiallarının böyük  bir qismi alınma prosesindən istismardan çıxana qədər 
uzun müddət həddində özlərinin əsas quruluş və xassələrini saxlayırlar. Polimer material-
larının göstərilən xüsusiyyətlərindən istifadə edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu xüsusiy-
yətlər polimer materiallarının təkrar emalı prosesində nəzərə alınmalıdır. 

 
Əlverişli, təhlükəsiz, aşağı maya dəyərinə, yüksək elastik və s. xassələrə 

malik olmaları polimer materillarının texnikanın müxtəlif sahələrində istifadəsi 
ilə yanaşı  qablaşdırıcılar, məişət əşyaları kimi istifadə edilməsinə imkan ya-
radır. Göstərilən sahələrdə istifadə edilən polimer materiallarının 45÷47 % 
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yeyinti məhsullarının qablaşdırılmasında istifadə edilir və sonradan tullantıya 
çevrilir. Polimer materialları bioloji parçalanmaya məruz qalmadıqları üçün 
göstərilən tullantılar “daimi” tullantıya çevrilirlər. Buna görə də polimer 
materiallarının qablaşdırıcılar və məişət əşyaları kimi istifadə edilməsi yer 
kürəsi əhalisinin ildə hər biri tərəfindən 40÷50 kq tullantının əmələ gəlməsinə 
səbəb olur [1, 2]. 

Texnikada istifadə edilən polimerlərin də tullantıları eyni intensivliklə 
ildən-ilə artır. 

Rusiya Federasiyasında polimer tullanılarının miqdarı bir neçə milyon 
tona qədər artmaqdadır. Bu polimer tullantılarının isə çox az bir miqdarı tək-
rar emal üçün istifadə edilir [3, 4].   

Polimer materiallarının çürümədiyi, korroziya olunmadığı və s. xüsusiy-
yətləri nəzərə alınarsa, onların təkrar emalı iqtisadi problemlə yanaşı ekoloji 
problemdir. 

İri şəhərlərdə bərk məişət tullantılarının ildə 4÷4,5 mln. tona qədər miq-
darı basdırılır. Bu miqdar tullantılarının yalnız  5÷7 %  emal edilir. Bərk tullan-
tıların təqribən 8 %-ni polimer materialları təşkil edir. Bu isə ildə 320÷350 min 
tona bərabərdir. 

Müasir şəraitdə polimer tullantılarının emalının aktuallığı yalnız ekoloji 
problemlə bağlı deyil və eyni zamanda bu tullantıların polimer xammalı və 
enerji resursu kimi istifadəsi ilə də əlaqədardır [5]. 

Polimer tullantılarından yanacaq və istilik əmələgətiriciləri kimi istifadə 
edilməsinin səmərəliyi, ətraf mühitin qorunması üçün məsələlərin həllindən 
xeyli aşağı kapital qoyuluşu ilə fərqlənir. Polimer tullantılarının basdırılması 
və ya yandırılması xeyli kapital qoyuluşu ilə bağlıdır. Polimer materiallarının 
məhv edilməsi xərcləri bir sıra sənaye tullantılarının emalına sərf edilən 
xərclərdən və məişət tullantılarının emalı xərclərindən  çoxdur. Göstərilənlər 
polimer tullantılarının məlum üsullar ilə emalının çətin və yararsız olması ilə 
əlaqədardır. Məişət bərk tullantılardan fərqli olaraq, polimer materialları tul-
lantılarından istifadə edilməsi ilkin xammala – neftə və enerjiyə qənaət edil-
məsinə imkan verir [6, 7,]. 

Polimer tullantılarının istifadəsi ilə əlaqədar problemlər çoxdur. Polimer 
materialları tullantılarının yığılmasının, növləşdirilməsinin, istismardan çıx-
mış material və məmulatların ilkin işlənməsi məsələləri həll edilmədən poli-
mer tullantılarının təkrar emalı mümkün deyil. Bununla yanaşı təkrar emalının 
və modifikasiyasının mütərəqqi üsullarının işlənməsi, bu işlərin yerinə yetiril-
məsi üçün avadanlıqların yaradılması vacib məsələdir [8]. 

Bu məqsədlə, sənayedə və digər sahələrdə istifadə edilən polimerlər 
materiallarının  təkrar emalı nəticəsində alınacaq məhsulların və məmulat-
ların növləşdirilməsi üsullarının təklif edilməsi məsələsi xüsusi olaraq istifadə 
edilməlidir. 
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Abstract 
Nowadays the recent changes in the environment are one of the most alarming cases 

that concern humanity and the introduced research is aimed to solve this problem from 
different aspect. 

Keywords: Slow release fertilizer, zeolite, fertilizer. 
 

The indispensable role of fertilizer has been proved over years in terms 
of increasing crop production. Fertilizers enrich soil texture with bacteria and 
recycle nitrogen inside soil. However, the constant use of fertilizers without 
any regulation in the amount, has deteriorated the soil health (creating 
imbalances soil fertility and pH) and its environmental impact can’t be 
neglected. Salt accumulation and plant damage are concerning factors for 
farmers which stem from the excessive use of fertilizers. (Maharani, 2018)  
Many solutions are developed for eradicating the detrimental effects of 
fertilizer and one of them is called control-release system which is the core 
idea of the research which has been introduced. Control-release systems 
provides the decrease in the dosage of given fertilizer over time and 
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combination with zeolites increases FUE (fertilizer use efficiency).  High 
absorption capacity and ion exchange behavior of zeolites make them one 
of the best candidates for application in slow release fertilizers.  The new 
modification which is introduced is able to increase the release time of 
particular fertilizer which in turn increases sustainability of fertilizer in plants 
without excessive spillage. Moreover, the developed technology influences 
the nutritional properties of fertilizers and its cost effectiveness allows for the 
application in environmental friendly farming practices (Dubey, 2019) 

Slow release property of given fertilizer is based on ion exchange 
property of zeolite. Additionally, to modify and improve slow release action 
binder is used. As a fertilizer, NH4Cl and KCl are opted where nutrient 
components for crops are nitrogen and potassium ions. In order to NH4

+ and 
K+ ions to be adsorbed clinoptilolite and Zeolite 4A (NaA) and as a binder 
component starch are considered. First of all, clinoptilolite is saturated 
separately with NH4

+ and K+ cations where N-Clinoptilolite and K-Clinoptilolite 
are prepared. Moreover, to apply both nutrients at the same time clinoptilolite 
and NH4

+, K+ ions are proceeded to obtain N-K-Clinoptilolite fertilizer. The 
same procedures are repeated with Zeolite 4A. 

After batch adsorption processes of given ions on zeolites, in order to 
improve structure and hydrophobic property starch as a binder is added to 
prepared fertilizers.  

Further ions release tests are conducted by greenhouse experiment. 
(Mahboueh Eslami, 2019) 
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Abstract 
Growing popularity of  the carbon emission require modern solutions which are mostly 

based on conversion of accessible, cheap and renewable carbon feedstock for synthesis. At 
the moment, many companies focus on the latest technologies which enable to turn those 
toxic, wasteful substance into a value. By saying value, it is generally meant to be useful 
products such as polymers that are widespread in plastic industry. However, major problem 
of using this type of polymers in plastic industry restricts biodegradability or recycling of 
products that are made from conventional polymers .Consequently, sustainable and 
renewable plastics which are further obtained by using CO2 as a feedstock are included to 
the main point of interest in terms of mentioned specifics of degradable plastics. (Grignard, 
(2019))  

Keywords: CO2, Polymers, Polycarbonates, Polycyclohexanecarbonate, ROCOP. 

 
Nowadays, carbon emission has turned into a tremendously increasing 

issue that is dominating vast majority of other crucial problems for the 
society. Coming out of that, it is of the utmost importance to take an action in 
order to minimize inevitable influences of mentioned danger such as global 
warming, ozone layer depletion and corresponding abnormal health issues. 
On the other hand, there are lots of ways which have currently been 
developing to ensure capture and further usage of carbon dioxide as a 
feedstock for the plastic industry (polymers).To date, huge portion of polymers 
have been fabricated from fossil fuel resources, yet growing tendency of 
carbon emission forces us to establish and develop novel alternatives to the 
production of renewable chemicals and polymers. 

This research is mainly intended to investigate innovative conceptual 
routes and strategies that can directly lead to conversion of 𝐶𝑂2 into various 
macromolecules. For that special purpose, polymerization reaction methods 
(Ring opening Copolymerization, terpolymerization), appropriate reagents 
and catalyst were included to the main point of interest for deriving polymers 
with high 𝐶𝑂2 content, such as: polycarbonates (PCs). 

Polycarbonates are the polymer groups which have been already classified 
due to their particular repeating units −(𝑂𝐶𝑂2𝑅) − .Two common sorts of preset 
polycarbonates are produced: aromatic and aliphatic. Although aromatic PCs 
exhibit higher mechanical properties, biodegradability and biocompatibility of 
aliphatic PCs distinguish them from other useful candidates. 
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Classification of following catalyst will be listed elaborately with respect 
to polymerization reaction reagents, operating conditions and carbon dioxide 
content. 

Generally, PO (propylene oxide) has widely utilized to prepare PCs since 
it is considered as a cheap and readily available starting material, aspects of 
high industrial importance. In comparison with POs, cyclohexane oxide 
(CHO) is also growing popularity on the area of processing co2 based 
polymers. Simultaneously, CHO demonstrates in many contributions an 
attractive substrate to enhance catalyst performance in comparison with 
standards. First commercial scale production of polypropylene carbonates 
PPCs from CO2 and PO using a water/diethylzinc heterogeneous catalytic 
system has been introduced by Inoue. ROCOP promoted with metal 
complexes (Zn, Al, Cr, Fe and Co) enables us to control polymer molar mass 
along with the level of epoxide conversion. 

 PPC:  Following reaction specifics will distribute a 
number of ways of producing PPCs from various reagents 
under the corresponding reaction conditions. Firstly ,one 
of the most efficient method in which Well-designed β 
diiminate zinc complexes (M. Cheng, 1998) (Complex 1) 
are really active in the production of regioirregular PPCs 
with 𝑀𝑛 of up to 36700 g/mol. (𝑎𝑡 7𝑏𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑑 25℃) (S. D. 
Allen, 2002) is given. A large amount of PPCs are scaled 
up by using 𝐶𝑂2 and Epoxides as reagents in the presence 
of [Co(salen)OAc] at the room temperature with very high 
carbon content above 99 percent (Z. Qin, 2003).  

However, main difficulty is related with high pressure values which 
account for approximately 55 bar. There are also other types of catalysts 
such as: (𝑛𝐵𝑢4𝑁𝐶𝑙) (C. T. Cohen, 2005), PPN-Cl (C. T. Cohen, 2005), 
Complexes 2 and 3 (L. Shi, 2006).These catalysts require 20-50 bar pressure 
and 22 − 90℃ temperature range for successful undergoing of reactions. 

 

 

2 3 

1 
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PCHC: Being different from PCs, the production of PCHC requires 
moderately light reaction conditions and therefore the large scale production 
of this copolymers is great importance. A consecutive series of di-Zn 
anilidoaldimine complexes (complex 15,18,19) possessing impressive activity 
for the ROCOP of 𝐶𝑂2 and CHO were proofed to be highly efficient and those 
catalyst provide a controllable number molecular weight (6000-228000 g/mol) 
and this, in turn, harnesses polydispersity values of the copolymers in 1-2.5 
range. (B. Y. Lee, 2005) 

 
Heterogeneous systems: Besides, a much wider array of available 

homogeneous catalysts, the ROCOP of CO2 and epoxide can also be carried 
out under heterogeneous systems. Zinc glutarate (ZnGA) captures notable 
place among these heterogeneous catalysts, as it is one of the well-known and 
highly used in larger industrial scale and, moreover, it is inexpensive and non-
toxic catalyst. Several considerable parameters, such as: the size of the 
crystallites, the degree of crystallinity and the addition of ethlsulfinate groups. 
The thing that makes the usage of ZnGA even more essential is the mild 
operating conditions.(S. Klaus, 2011) 
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Abstract 
This research work is investigated to increase the performance of the form stable phase 

change materials (PCM). That material plays a foremost role in declining energy consumption 
for low environmental loading. It is able to absorb or release some amount of the latent heat 
during the phase change process at identified temperature. However, PCMs suffer from low 
heat conductivity due to low phase separation as well as high latent heat capacity. 
Nevertheless, addition of certain substances such as expanded graphite (EG) and alumina 
(Al2O3) have a profound influence on an increase of the thermal conductivity of the form stable 
PCMs. Thus, they can lead to approximately 10 times higher thermal conductivity than in pure 
PCMs. That means freezing temperature is also increasing, while melting temperature, the 
latent heat and super-cooling degrees experience a remarkable decrease. 

Keywords: Phase Change Materials, heat conductivity, HDPE, DSC 
 

The nature destructive activities, surging human population and gradual 
increment of the global average temperature require immediate actions to 
take such as solving skyrocketing energy demands by less environmental 
damage (e.g. renewables). One of those proposed and already applied 
solutions, however with further development necessity, are PCMs utilization. 
Delving immensely into, two types of the heat should be clarified; sensible 
and latent. Absorbed and released energy (latent heat) through phase 
transition – from solid one to liquid, or vice versa, is much higher than the 
sensible heat which does not involve phase change. By absorbing the high 
energy existing around to store, and then to utilize as it is needed is able to 
be done by PCMs usage [1]. As the material alters its phase from liquid to 
solid or vice versa, heat is released and absorbed. PCM can be attributed to 
latent heat storage material as well. Patently, phase change has a problem 
of leakage which has been tackled by implementing stable form to keep PCM 
in and to hinder the leakage [1]. Furthermore, the produced stable form 
should be durable against thermal cycles that would occur so many times 
which is the case for the form to endure many changes in temperature as 
well as the volume. Up to date most of the concern and the developments 
are on getting stable form durable to countless thermal cycles as well as 
getting a better form at heat conducting. Regarding heat conductivity, as 
polymers have been well investigated by research team of this paper and 
consequently, obtained outcome that High Density Polyethylene has much 
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higher heat conductivity and other amenities serving the development of for-
stable PCMs. There are several combinations used for PCMs advance heat 
conductivity. 

Among various types of PCMs, paraffin is the desired one for 
demonstration of higher heat of fusion, negligible super cooling and different 
phase change temperatures [1]. Paraffin waxes have a capacity of latent heat 

ranged between 1.7 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1𝐾−1 and 2.2 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1𝐾−1 [2]. Nevertheless, 
blending them with high density polyethylene (HDPE) provides PCMs with a 
stable structure which has a remarkable influence on higher energy 
absorption, but low heat conductivity [1]. The mixture consisted of 
approximately 30% of paraffin and 70% of HDPE and was stirred at room 
temperature for 25-30 minutes [2]. In order to obtain high thermal conductivity 
additions of alumina and EG were defined.  

EG was added with different mass percentage between 15wt% and 
25wt%. In this case, the amount of the latent heat shows gradual decline 

from approximately 200 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 to 170 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1. With a higher mass 
percentage of the EG content, the thermal conductivity of the composites 
was improved. In such a way, it strengthened the heat transfer inside the 
composite, thus led to attaining a lower degradation temperature [3]. 

The weight of aluminum containing compound was about 10-15% of the 
product. The outcomes showed that alumina particles brought about a 
reduction in the PCM sub-cooling and in 7% decline in the transition enthalpy, 
while thermal storage performance was improved. The magnitudes of latent 
heat were again decreased by about 10%-5% [2][4].  

Graph 1 defines how heat flow varies in pure paraffin and in the 
mixture of alumina-HDPE.  

Graph 1. The DSC curves of pure paraffin and pure alumina filled HDPE [2] 
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The composite paraffin content PCMs which can store thermal energy 
through phase transition were mixed with HDPE to obtain the shape-stable 
structure. Despite several advantages, form stable PCMs have low heat 
conductivity. Therefore, alumina as well as expanded graphite is used to 
observe how thermal conductivity is affected. Results defined that in both 
cases (for Al2O3 and EG) thermal conductivity was 5-10 times more in the 
mixture rather than in pure form stable PCMs. 
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Abstract 
The amount of all sorts of plastic materials has been growing annually all over the world. 

It is known that, the main reason to create waste plastic materials is coming from 
manufacturing processes. Nowadays, increasing quantity of solid waste has been causing to 
become one of the primary environmental problems. Additionally, all over the world 
manufacturers consider that, there are restrictions to expand the lands on the Earth, but the 
idea of utilizing waste materials can be applied for transfer in a phenomenal way. This paper 
provides a summary of experimental efforts on the utilization of polyethylene as an alternative 
aggregate, especially in road constructions and compositions of cement and concrete. 
Furthermore, properties of plain concrete are utilized as a reference and compared to that of 
with waste polyethylene in order to prove its effects on the physical and mechanical properties 
of concrete.  

Keywords: waste polymers, recycling, reinforce concrete   
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According to the U.S Environmental Protection Agency, plastic is the 
most significant industrial metal and play a crucial role in our life [1]. A 
substantial growth in the consumption of plastic waste leads to a negative 
impact on the environment, for instance, it hinders the drainage of water 
through the soil, next the mosquitoes and infections resulting from water flow 
provoke the soil which is being polluted. Moreover, diversity of plastics 
applications is related with their specific properties, low density, easy 
processing, good mechanical properties, good chemical resistance, 
excellent thermal and electrical insulating properties and low cost (in 
comparison to other materials) [1]. These plastic materials are in the form of 
fibers which is derived from polyethylene terephthalate. 

As concrete being the most widely used construction material which is 
made up sand, coarse aggregate, cement and water in desired portions, 
improving its different properties have utmost importance for civil engineers. 
The idea of utilizing PE for improving different properties, such as decreasing 
heat conductivity and weight of concrete mixtures is not new one. Several 
studies have been done on Fiber Reinforced Concrete (FRC) in past three 
decades. Researches have been done in the early 60’s reported that only 
using steel fibers highly contributed in the areas of fracture toughness, 
ductility and bending strength and improved these properties. Recently, Steel 
fiber-cement composites are commonly used in variety of applications in 
different areas including cladding, bridges and hydraulic structures. During 
our investigation, water, cement and PE is mixed in different 

ratios and all data are provided as 10-90,20-80,30-70,40-60 and 50-50. 
After all experiments which are again carried out, this investigation reproved 
that taking different portions of PE in the mixture displays various changes in 
the thermal and physical properties of concrete, for example, whilst 
decreasing the heat conductivity, concrete also becomes lighter. Finally, it 
can be said that both fiber 

and polyethylene pulp affects impact resistance of cementitious 
materials and tend to improve its other properties. For high level of 
confidence, their interaction is also important. Combined usage of the two 
fibres leads to higher impact test results, where the interaction of the two 
fibres actually increases effectiveness of each other with increasing the 
impact resistance. 
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Abstract  
Preservation of thermal energy is among the main challenges limiting the low 

temperature applications of organic Phase Change Materials (PCMs). This paper aims to 
study the certain methods used for the thermal energy enhancement and their effectiveness 
and provide experimental observations on the effect of specific filler (i.e. graphite) addition to 
paraffin. 

Key words: thermal conductivity enhancement; phase change material; nanoparticles; 
paraffin 

 

The constantly increasing demand on sustainable energy leads to the 
investigation of various means to enhance energy storage methods. 
Improvement of the applicability and reliability of energy systems is directly 
dependent on energy storage.  

The most widely applied method to store thermal energy is the sensible 
heat method which utilizes Phase Change Materials. PCMs absorb and 
release thermal energy in the form of latent heat during a phase transition. 
They are ideal materials for thermal energy storage applications such as air 
conditioning, refrigerated trucks in transportation, latent heat battery in 
automobiles, house heating, temperature peak stabilization in chemical 
industry etc. [1]. 

However, the main obstacle on expanding practical applications of PCM-
based technologies is that they show relatively poor thermal conductivities 
when no additives are present. This drawback slows down rate of heat 
transfer and significantly reduce their power capacity. Enhancing thermal 
conductivity of PCMs without any impact on other properties has a key role 
in performance improvement. 

Numerous techniques for the purpose of increasing thermal conductivity 
of PCMs have been widely investigated. These methods include the addition 
of various particles and powders with high thermal conductivity, the 
encapsulation of PCMs, and application of extended surfaces, fins and metal 
foams. Particle addition, which has been proven to be the most widely used 
and researched technique among them, will be further discussed [2]. 

Nanoparticles (NPs) possessing high thermal conductivity include 
metallic and carbon-based particles.  
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Carbon-based: Commonly used examples to carbon-based NPs, which 
shows better dispersion and high stability in PCMS, include carbon 
nanotubes, graphite, carbon fiber and graphene.  

Metal-based: Metal-based additives (i.e. Fe3O4, Al2O3) exhibit higher 
magnitude of thermal conductivity in comparison with carbon-based ones, 
nevertheless providing inadequate stability due to high density values, which 
limits their applicability. Composite PCM made by the addition of Fe3O4 
showed an increased thermal conductivity compared to pure paraffin by 48-
60% depending on varied weight percentage of additive [3]. 

Graphite is another filler mixed with melted paraffin at its boiling point 

(60C). As the volume concentration of graphite in the mixture increases, the 
rise in the value of interest becomes more noticeable. However, it is essential 
to keep the paraffin-filler ratio in a range where paraffin makes up a higher 
percentage for preserving other physical properties typical to PCMs [5]. 
Taking certain factors into consideration, such as cost-efficiency, availability, 
and the applicability of different fillers, graphite addition is one of the most 
promising techniques for enhancing thermal conductivity.  
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Abstract 
As many oil reservoirs go into their peak level of production, it is of great importance to 

introduce brand-new technologies for maintaining the production rate. Among all the chemical-
enhanced oil recovery techniques, polymer flooding by far outnumbers other chemical 
technologies due to the vast range of application. This method, which is referred to as profile 
control, consists of injecting polymer gel through high permeable zones so that subterranean 
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oil accumulation could be displaced [Bar asha Deka, Ch M. Suke sh, 2018, 2-3]. Furthermore, 
recent developments in nanotechnology prove that application of nanoparticles in the polymer 
flooding process can bolster the oil recovery factor. In this paper the application of gel and 
nanogel polymers in EOR will be discussed.  

Keywords: Polymer gel flooding, EOR, In-depth Profile Modification, HPAM 
 

A commonly employed option to increase oil recovery is the placement 
of a gelable solution in the more permeable zones or fractures in the 
reservoirs. In this regard, this paper outlines the principles of blocking agents 
in which gelling systems composed of water-soluble polymers and cross-
linking agents coupled with nanoparticles are employed for blocking water 
channels in the reservoir.   

To start with, gelling solutions were synthesized by combining base 
polymers (Partially Hydrolized Polyacrylamide) with adequate amount of 
cross-linkers and nanoparticles. For the synthesis process, organic (N, N’- 
methylene bisacrylamide) cross-linking agent was benefited to formulate gel 
network followed by the addition of dispersed nanosilica particles to further 
enhance the physical properties of the sample. Gelling properties have been 
found to depend on many factors resulting from the uncertainties concerning 
reservoir conditions [Elbay Babayev, 2017]. In order to test the gel/nanogel 
performance and predict the enhanced oil recovery, several experiments 
such as thermal stability and core flooding were conducted. In an attempt to 
examine the effect of gel bank in-situ position, the polymer gel was injected 
through three different positions: P1-near the injection well, P2-between 
injection and production well, P3-near the production well. 

It was concluded that the presence of nanoparticles not only 
strengthened the gel structure, it also upgraded thermostability of the 
formulated polymer gel. Supplying silica NPs raised the thermal transition 
temperature of gel sample from 99 0C up to 116 0C after which the gel 
network structure was instable. 
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Figure 1. Thermal stability of polymer gel samples a) gel without silica NPs, b) nanogel 

Even though the results of core flooding indicated the enhanced oil 
recovery after both the gel and nanogel injection, the latter was found to be 
more promising than solo-gel based EOR as shown in the Fig. 1 below.  

 
Figure 2. Oil recovery with respect to gel bank at different positions 

To top it off, the synergic application of nanomaterials in EOR have led 
to the formation of novel nanogel systems with exceptional qualities as they 
have demonstrated higher thermal stability, superior blocking performance 
during simulated reservoir environment. 
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Abstract 
This thesis demonstrates chemical recycle method – dissolution in natural solvents 

method of the waste polystyrene (PS). Although there are incineration and land-filling of the 
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plastics, however they are not environmentally friendly methods, hence this method would 
depolymerize the polystyrene into its monomers that can be re-used in polymerization 
process. Experiments were conducted in laboratory and several solvents like eucalyptus oil, 
d-limonene were studied. According to the results, the eucalyptus oil shows better 
performance among the other natural solvents 

Keywords: waste polystyrene, chemical recycling, natural solvents 
 

Plastics are consumed all over the world due to its remarkable 
characteristics. Application areas of plastics change from automotive, 
construction, transformation, electricity, to medical materials, food packaging 
and so on. Solid waste becomes a global problem owing to environmental 
pollution and assimilative capacity of the environment is not considered [1]. 
One typical type of polymers are polystyrenes. The properties of polystyrene 
(PS) polymer are high durability, lightweight, low water absorption, good 
electrical insulation, rigidity. Hence, this polymer is widely consumed in 
several manufactures. Some unproved news was got around about 
polystyrene as this polymer is toxic, non-recyclable, non-degradable, landfill 
choking, wild-killing, ozone-depleting and even worse as a carcinogenic 
component. This misinterpretation of polystyrene leads to restriction of usage 
of PS in different places. Thus, solid waste handling is becoming an 
important issue to save our planet. Waste management can be implemented 
by recycling, reusing, regenerating the plastic wastes by having a similar 
quality to the original plastics. This review report demonstrates the waste 
handling of the polystyrene polymer by applying various techniques. There 
are different handling methods of polystyrene: Incineration, Chemical 
Recycling –dissolution by different solvents, thermal and catalytic recycling, 
land-filling, Mechanical Recycling, PS to the membrane, Biodegradation [2]. 
The objective of the European Commission is to achieve zero waste landfill 
in 2025 [3]. On the other hand, incineration contributes to climate change as 
it emits CO2. In Chemical recycling, the waste product is converted into 
chemical feedstock or fuels by applying the different types of it such as 
Sulfonation, Dissolution. Some solvents for their dissolution performance 
have been experimented in detail in this study [3, 4]. 

For the experiment, atmospheric pressure and a maximum 60 oC 
temperature is required. In the experiment, the natural solvents d-limonene, 
eucalyptus oil are used. The oils are poured in little amounts to the Styrofoam 
at 25 oC. The solubility of Styrofoam is determined gravimetrically; that is 
measured by ratio of mass of PS to the volume of solvent used for complete 
dissolution. Also, the decomposition temperature was studied by thermogravi-
metric analysis; that is observation of weight loss as a function of temperature. 

Discussion and Conclusion  
As a result, eucalyptus oil performed better as it solubility was 

determined to be 0.68 g/ml. Also, the temperature profile showed that as 
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temperature increased from 25 to 40 and 55 oC, the solubility increased. 
Hence, this chemical recycling process is sustainable and will contribute.  
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Abstract 
One of the most broadly used and ubiquitous types of the plastics is polystyrene, which 

is the polymer version of the monomer styrene in other words vinyl benzene. It is known as 
being flammable, and poisonous and irritating gases are released when it is burned. The 
German apothecary Eduard Simon was the first inventor of the polystyrene by the isolations 
from natural resin without realizing what he discovered. But then Hermann Staudinger found 
that the substance actually was a polymer of the styrene. And accordingly, polystyrene has a 
wide variety of applications, such as, CD and DVD cases, disposable cups, mainly Styrofoam 
cups, plates, boxes, packaging material, heat insulation for buildings, toys and so on. [2] But 
on the other hand, it has one big disadvantage that it is difficult to decay and looking at 
environmental scale it is manufactured as billion tons a year and causes plenty of problems. 
So there is a need to recycle it, for turning the waste to the wealth. But when it is recycled 
some properties of it alters and after several numbers of recycling it is now possible to recycle 
it again. The main point of the experiment is to conduct the recycling and look how many 
numbers of recycling is possible and how to improve this phenomenon.  

Key words: Recycling, properties of polystyrene, number of the recycle 
 

As it is mentioned before, polystyrene is recognized as one of the most 
enduring thermoplastic polymers. However, mechanical properties of 
polystyrene material can be influenced by certain factors. One of the affecting 
agent is temperature and core objective of this experimentation is to 
investigate how the mechanical properties start to change by way of altering 
the temperature. Those properties are included melting flow index, melting 
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point, density and tensile strength (stress and strain). The experiment 
conducted at atmospheric pressure and polymers utilized as starting 
materials in this work are two forms of polystyrene; one of which is EPS – 
expanded polystyrene, also known as Styrofoam, having low thermal 
conductivity because of consisting of 98% of air and low absorption of 
moisture. [1] Another type that are going to be utilized is plate form of 
polystyrene. These materials are aimed to be heated up to certain value of 
temperature, after that by means of laboratory equipment aforementioned 
properties (flow index, melting point, density and tensile strength) will be 
checked with the aim of comparing obtained material with starting, original 
one to understand how the change in temperature has affected mechanical 
properties of the material in question. The identical procedure will be 
repeated several times until the substance will lose its polymeric properties 
and cannot be decomposed further.  

In conclusion, it worth to indicated the used matter, namely polystyrene 
which is the polymer version of vinyl benzene. Although this substance has 
broad application areas; it is considered very dangerous from environmental 
point of view. Moreover, polystyrene is produced as billion tones every year 
and do not decay through centuries. Thus the reuse and recycle of this matter 
is urgently required. The main conception of the analysis was examining the 
altering properties of polystyrene through a number of recycling processes 
which was conducted as heating up to certain level of temperature.  The 
identical procedure is applied to the two different forms of polystyrene, 
Styrofoam and plates that made of polystyrene wastes. Then the tendencies 
of the alterations in the main features of polystyrene are evaluated. Overall 
the effect of the physical recycling process on the properties of polystyrene 
are investigated and the stage till which polystyrene keeps its polymer 
characteristics was defined.  
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Abstract 
The paper present includes brief information of research paper written related to 

utilization of post-consumer PET bottles, and waste preforms, which are not biodegradable in 
nature, into more environmentally-friendly polyurethane foams. Among several methods, such 
as methanolysis, aminolysis, hydrolysis, and etc., glycolysis technique is used for obtaining 
desirable results. By contrast to physical recycling, chemical recycling process is better from 
environmental, production, as well as economic points of view. For this paper, diethylene 
glycol (DEG) was used as a decomposition medium under atmospheric pressure and high 
temperature. Theoretically, glycolysis is defined as the breakdown of ester linkages with the 
aid of a glycol, resulting in oligomers with the hydroxyl groups. Therefore, produced rigid foam 
for the polyurethane industry from recycled PET will be compared with the virgin one regarding 
the properties and effectiveness of production.  

Keywords: polyurethane foam, PET recycle, glycolysis, waste management, RPUF 
production 

 

Plastic water bottles are becoming a growing segment of the municipal 
solid waste stream in the world. According to the American Chemistry 
Council, the average consumer uses 166 plastic water bottles each year and 
that 2.5 million plastic bottles are thrown away every hour. As an extremely 
valuable material, PUs are being used in various industries to manufacture 
numerous products. Considering its durability and heat insulation, latterly, 
construction materials are enhanced by supplementing with PU which plays 
a crucial role in reducing energy consumption whereas the low density is 
most apparent feature that can be presented as the key objective of PU 
application in automotive industry, ship construction which is worth to 
highlight, since PU materials lead to the implementation of an innovative 
technology in manufacture, with specific advantages to eliminate effects of 
adverse environmental conditions, such as corrosion. Furthermore, PU is 
found to be quite effective to remove certain materials from the water 
composition which can be further advanced with the aim of purging the 
environment from toxic substances. The last but not least, conventional 
materials used in production of different medical instrument, including 
catheter, surgical drapes and short-period implants are being replaced by 
PUs as employment of them, which offers remarkable advantages in cost 
effectiveness and longevity of materials (John O. Akindoyoa, 2016). The 
overall procedure consists of high temperature ambience where DEG can 
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depolymerize PET into oligomers and BHET. Considering molecular weight 
as well as structure of both DEG and PET allows to predict molar ratio. That 
is to say, taking into account symmetrical shape of DEG leads to taking at 
least twice more reagent than PET amount. For better compatibility, TEA and 
vegetable oil was considered to be used, under a specific mass ratio 
according to initial PET mass, which then can form oil polyol during 
transesterification reaction. Following determined procedure constructed, 
can lead to obtaining series of needed polyols, by adding glycerol, organic 
acids, other glycols for depolimerization, and polyols to change physical as 
well as chemical properties.. Glycolysis can also be conducted using various 
glycols such as glycerol, DPG glycol, EG, PG, TEG and DEG (Abolfazl 
Ghaderian, 2015). Additionally, for that, compatibility of polyols with blowing 
agents, such as pentane, solkane, and water are highly essential. 
Traditionally and most commonly, PU polymers are formed by the reaction 
of a tolyene-2,4-diiocyanate with polyols produced, which are typically based 
on saturated aromatic carboxylic acids and diols. Branched polyester polyols 
are used for PUF and coatings. The properties of a PU are enormously 
impacted by the sorts of isocyanates and polyols utilized to form it. Long, 
adaptable sections, contributed by the polyol, grant delicate, flexible polymer. 
Tall sums of crosslinking grant extreme or inflexible polymers. Long chains 
and low crosslinking provide a polymer with stretchiness, brief chains with 
parcels of crosslinks create a difficult polymer whereas long chains and 
halfway crosslinking deliver a polymer valuable for making foam. 

In current research, PET waste bottles were utilized as a raw material to 
produce RPUFs, by using DEG. After characterization of the products of 
glycolysis process, they reacted with glycerol, organics acids and blowing 
agents for production of the PRUFs. Besides, it was figured out that 
depending on the type of blowing agent and density, the products have 
potential for the production of RPUFs with proper properties. The increase in 
the ratio of glycol and PET can lead to the decrement in the viscosity of 
products. The density, thermal stability, compressive strength, modulus and 
thermal conductivity coefficient of foams can be affected by molar ratio of 
PET, glycol, and blowing agent. Considering all pros and cons, it can be 
concluded that the ratios can be controlled for the specific application of the 
polyurethanes in concrete production, by removing Dramix fibers, or in 
polylevel production. S 
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Abstract 
For fiber filled polymer composites it is utmost important to be thermally and 

mechanically resistant to external factors. Generally, thermal and mechanical behaviour of 
composites depends on the strength of the interfacial bonding and the dispersion of fibers 
inside the polymer matrix. In order to have strong interfacial bonding between composites and 
fibers, another substance, Maleic Anhydride (MA) is utilized. Mechanical and thermal testing 
are performed over fibers reinforced composites in order to characterize the grafting effect. 
The results of thermal and mechanical analysis of fiber filled composites with grafting effect 
shows improvements compared to other composites. 

Keywords: Maleic Anhydride grafted PP, Fiber glass filled composites, Interfacial 
bonding, Tensile Strength.  

 

In industry, different kinds of chemical materials are involved depending 
on their mechanical and chemical capability and efficiency. In recent 
decades, most modern materials which are utilized in different industries 
have been captured by polymers. Although polymers are more likely utilized 
in various kinds of industries still, they need to be optimized by using other 
chemicals known as fillers. The characteristics of polymers are improved by 
changing the chemical and positional configuration of their monomer chain. 
The other point that is needed to be considered is that there can be some 
occurring difficulties in the process of dispersion of the filler in polymer matrix, 
thus, these difficulties can be tackled by utilizing the chemical called Maleic 
Anhydride (MA). MA grafted polymers tend to show more activeness by 
generating the strong bonds with fillers, which results in more improved 
mechanical properties than using polymer without MA [1]. The experiment 
consisted of 2 main parts with distinct purposes. The first part involved PP 
and PE mixture filled with fiber glass targeting to observe the effect of mixing 
PP and PE, whereas the second part aimed to investigate the effect of MA 
on polymer properties. The mechanical properties of polymers can vary with 
their molecular mass, crystallinity and molecular weight distribution and with 
the amount of fillers utilized. Glass fibers are extensively used as 
reinforcements for polymer matrix that possess advantage of replacing 
synthetic polymers due to their high strength, stiffness and corrosion 
resistance [2]. However, as mentioned above, the main difficulty associating 
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with applying fiber glass is that they cannot disperse between polymer chains 
in desired level which can lead to poor interfacial bonding, lower mechanical 
and thermal properties. Therefore, improvement of this phenomena is 
needed. Maleic anhydride, a dicarboxylic acid with two carboxyl group, is 
applied in fiber filled polymer composites with the purpose of the increasing 
interfacial bonding and therefore thermal and mechanical resistance [3, 4].  

The experiment is mainly divided into two parts: In the first part PE and 
PP based composites is filled with fiberglass and its thermal properties are 
examined in which the results are satisfactory. Nonetheless, the mechanical 
properties of separate polymers hardly improved.  Therefore, in the second 
part, PP firstly compatibilized by grafting with MA. In general, 4 different 
samples were obtained in first part which consisted of PP, PE, fiberglass and 
wax on mass basis, while in second part 8 samples were obtained which 
contained 5% 10% 15% 20% fiberglass reinforced PP alloys on mass basis 
and the other 4 samples contained 5% 10% 15% 20% fiberglass alongside 
with 5% 10% 15% 20% MA on mass basis, used for grafting the PP in order 
to observe the effect of MA. After preparation of samples, the thermal and 
mechanical properties were studied. Results reveal that PP and PE based 
composites have significantly improved with regards to their thermal 
characteristics. The samples that second part of the experiment produced 
underwent the mechanical testing and the results were expectedly positive. 
MA grafted PP has successfully combined with fiberglass which produced 
the composites with high mechanical strength and mechanical resistance.  

In summary, it is worth to note that the main focus of this experiment is 
to properly investigate the polymer behaviour and the methods to upgrade 
their mechanical properties by using grafters and filers; and reveal the 
importance of composites as highly demandable futuristic materials 
compared to polymers themselves. As results uncovered, the mechanical 
properties of polymers can be significantly improved by means of the grafters 
and fillers by using certain methods that can be further developed and 
applied to the industries in larger scale as well. 
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Abstract  
The purpose of the study is to obtain an ecologically pure coating composition by 

modification method based on phenol-formaldehyde oligomer 
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Modification of the structure and properties of oligomers is one of real 
ways for engineering of oligomer materials with the preset proporties. This 
way allows to obtion oligomer materials with given properties on the basis of 
known industrial oliqomer using traditional  technology equipment. Ever-
growing demand for the quality of oligomer materials engendered by the 
acceleration of the scientific and technical progress stimulates development 
of the investigations in the field of chemistry of PFO. 

Application of modifaied oligomer based composite materials in various 
industries shaw that using  them as a coordinator is possible to prepare 
protective cover adhesive composition etc. purpose compositions. 

In the research, phenol-formaldehyde oligomer (PFO) was first 
synthesized by a known metod and its main findings were studied. Then the  
phenol-formaldehyde oligomer was modified by the organic compound of 
chlorine. Purpose of phenol-formaldehyde oligomer  modification  is to 
remove its incomplete aspect of high content of phenol and formaldehyde 
and its fragility, as well as increase the stickiness and heat resistance. 

In case of the phenol-formaldehyde oligomer comprises 13-15% of the 
free phenol and 10.8-12.2% of formaldehyde, it causes certain difficulties 
during its processing and exploitation [1-3]. 

In order to eliminate the deficiencies phenol-formaldehyde oligomer is 
modified with chlorinated in weak alkaline environment. The modification 
product sooligomer is white and powdered merger. Sooligomer is a good 
solution in acetone, alcohol, tetrahydrofuran, dioxane and dimethylformamide, 
but is not soluble in water benzene.  Structural reaction that occurs  when 
the sooligomer is thermally reinforced happens according to methylene ether 
in the formation of macromolecules. The  presence of the free hidroxymethyl 
group in the fixed sooligomer can be used as a co-ordinator to get different 
compositions. The basic physical, mechanical properties of the fixed, 
modificated sooligomer were investigated. For comprasion the basic 
indications of the unmodificated phenol-formaldehyde oligomer of the same 
conditions were studied [4-5]. 
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Basic physical-chemical and physical-mechanical indicators of  
unmodified and modified phenol-formaldehyde oligomers 

№ Indicators Unmodificated 
PFO 

Modificated 
PFO 

1 Component structure, %  
Chlorine 
Carbon 
Hydrogen 

 
- 

68.4  
9.2 

 
7.6 

68.6 
8.4 

3 Free phenol dose, % 13-15 0.52 

4 Free formaldehyde dose, % 10.8-12.2 7.2 

5 Dose of hydroxyl groups, % 9.8-11.6 8.8 

6 Dose of methylol groups, % 10.4-12.6 8.0 

7 Softening temperature, oC 60-65 75-80 

8 Density, kg/m3 1180-1200 1220-1230 

9 Stability of adhesion, MPa 1.82-1.97 2.2-2.7 

10 Heat resistance due to the VIK, oC 105-106 110-115 

It appears from the table that the main indicators of phenol-formaldehyde 
oligomer modificated by organic compound of chlorine sufficently 
improved.While preparing  a cover composition wood floor was used as a 
filler. The study of the cover composition, prepared in different proportions of 
wood floor indicates that sooligomer. When the ratio of wood floor is 90:10 
the performance indicatorts of the composition are satisfactory. It is 
recommended to use the modified functional group oligomer as a 
coordinating agent in the manufacture of materials of different nature. 
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İkili və üçlü sopolimer tipli sorbentlər sulu məhlulları ağır metallardan və 

radioaktiv birləşmələrdən təmizlənməsində geniş istifadə olunur. Bu istiqa-
mətdə məqsədyönlü işlər son vaxtlar daha çox aparılır. 

Məruzə 4-izopropenilfenol, fenol və formaldehid (1:1:2 nisbətində) əsa-
sında termoreaktiv, tərkibində ikiqat rabitə saxlayan sooliqomerlərin alınma-
sına və onların müxtəlif tikici agentlərlə (malein anhidridi, polietilen-poliamin) 
reaksiyası nəticəsində (800C, vaxt 2 saat) heç bir həlledicidə həll olmayan 
strukturlaşdırılmış sorbent sintezinə həsr olunmuşdur. 

Müxtəlif qatılıqlarda hazırlanmış model kimi sulu məhlullarından uranil-
ionların çıxarılmasında sintez edilmiş sorbentin effektivliyinə məhlulun pH 
təsiri öyrənilmişdir (temperatur 250C, vaxt 24 saat, ionların çıxarılması 91.4% 
təşkil edir. 

Ətraf mühitin, o cümlədən sulu sistemlərini toksiki ağır metallardan, zə-
hərli üzvi birləşmələrdən təmizlənməsində bir çox üsullardan istifadə olunur. 
Onlardan geniş istifadə olunan üsul kimi müxtəlif adsorbsiya üsullarını 
göstərmək olar [1-3]. 

Məsələn, dəniz suyunu 137Cs və 90Sr radionuklidlərdən təmizlənmək 
məqsədi ilə barium silikata hopdurulmuş rezorsin-formaldehid qətranlardan 
istifadəsi təklif olunmuşdur [4]. 

Polimer tipli sorbentləri sintez etmək üçün 4-izopropenilfenolun fenol və 
formaldehidlə sinkasetat katalizatoru iştirakında reaksiyası aparılmışdır 
(onların nisbəti 1:1:2 mol temperatur 800C, Zn-asetatın miqdarı 1.3 q (5%), 
vaxt 2-3 saat). 

OH

CH2O

OH

H2C C CH3

(CH3COO)2Zn

OH OH

H2C C CH3

CH2+ +

 
Sintez olunmuş üçlü sooliqomerin tərkbində ikiqat rabitə olan fraqmenti 

olduğu üçün onu asan tikmək mümkün olmuşdur. Tikici agent kimi malein 
anhidridindən istifadə olunmuşdur (aşağı temperaturlarda azoizoyağ turşu-
sunun dinitrili (70-800C)). 
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Malein anhidridi ilə reaksiya nəticəsində aşağıda göstərilmiş birləşmə 
alınır: 

 
Anhidrid halqasının alınmış tikili sopolimerin hidrolizi aparılmış və aşa-

ğıda göstərilən quruluşa malik sopolimer alınmışdır.  

 
Sintez edilmiş tikili sopolimer termiki və mexaniki davamlılığına görə 

fenol-formaldehid qətranı əsasında alınan sorbenti üstələyir. 
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EPOKSİD OLİQOMERİNİN QO İLƏ KOMPOSİZİSİYASININ 
HAZIRLANMASI VƏ ONUN FİZİKİ MEXANİKİ XASSƏLƏRİ 

Bəylər Zərbalıyevc , Elsun Əzizova, Vüqar Xəlilova 
Ulviyyə Həsənovab, Nərminə Quliyevaa,  
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Xülasə 
Bu tezisdə epoksid oliqomeri ilə qrafin oksid və onlardan alınan kənd təsərrüfatında 

istifadə oluna bilinəcək kompazisiyanın fiziki-mexaniki xassələri araşdırılmışdır. Xassələrdən 
görünür ki, qrafin oksidlə modifikasiya edilmiş epoksid oliqomerində hava boşluqları 
modifikasiya edilməmiş epoksid oliqomerindəkindən daha azdır. Buna səbəb qrafin oksidin 
epoksid oliqomerində dispersiya olunması və boşluqları doldurmasıdır. Nəticədə səthdə olan 
hava boşluqlarında kifayət qədər azalma olur ki, bu da öz növbəsində yapışqanı daha 
keyfiyyətli edir. 

Açar sözlər: qrafin oksid, epoksid oliqomeri, kənd təsərüfatı, modifikasiya. 
 

Qrafin oksiddə olan carbon qatları bir biriylə lövhə köməyi ilə birləşib. Bu 
2 ölçülü karbon özünün elastiklik, möhkəmlik və yüksək keçiriciliyə görə qiy-
mətli hesab edilir [2]. Qrafin oksid təbəqələrdən ibarət monoatomic material 
olub, qrafitin oksidləşməsindən hazırlanır hansı ki, çox ucuz və ümumidir. 
QO-nun daha bir üstün cəhəti isə onun suda və üzvi həlledicilərdə asan dis-
persiya oluna bilmə qabiliyyətidir ki, bu da onda olan oksigenli funksiyal 
qrupların hesabına baş verir [2].  

QO-un funksiyonallaşdırılması onun bəzi xassələrində nəzərə çarpacaq 
dəyişikliklər göstərir. Bu material artıq tibdə, elektronikada istifadə olunur [2]. 

QO morfologiyası SEM və AFM-də təyin olunmuşdur.  
Yapışqan kompozisiyasının keyfiyyətini qaldırmaq üçün mexaniki üsulla 

müəyyən nisbətlərdə modifikasiya edilmişdir. Anti-okisdant əlavə edilmiş və 
50-70̊ C-də 1-2 dəqiqə qarışdırılmışdır.  

Qrafin oksidlə modifikasiya edilmiş epoksid oliqomerinin kompozisiyanı 
araşdırdıqdan sonra görülmüşdür ki, hava boşluqlarında kəskin azalma 
olmuşdur. Qrafin oksidin az az artırılıqdıqda görülmüşdur ki, kompozisiya özü 
öz boşluqlarını asanlıqla doldura bilir. Bundan əlavə cədvəldə fiziki-mexaniki 
xassələr verilmiş və onların nəticələri müzakirə olunmuşdur. Buradan görü-
nür ki, modifikasiya olunmuş epoksid oliqomerinin modifikasiya olunmamış 
epoksid oliqomerindən daha yaxşı xassələr göstərmişdir [3,4].  

Bu günlərdə qrafin oksidin istifadəsi gəmilərdə və təyyarələrdə geniş ya-
yılmışdır. Bundan başqa nisbi uzanma, qırılma həddi, yapışqanlıq müqavi-
məti və digər xassələr yoxlanılmış və müzakirə olunmuşdur . 
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Ən maraqlısı isə budur ki, QO eyni zamanda antibakterial xassələr gös-
tərir və bu nanohissəciklərin sintezi çox ucuzdur. Əlavə olaraq QO alınması 
proseduru təxminən 10 gün müddətində davam edir. Buna görə də QO 
istifadəyə yararlı nanohissəcikdir. 
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Abstract 
Continuing our publications on the visualization of chlorocarbon molecules with ring-

shaped models, in this paper we consider the stereochemical features of C2Cl6 and its 
visualization using flexible ring-shaped models that we have made. 

For the correct figurative representation of the electronic spatial structure of the 
molecules of chlorocarbons, it is necessary to consider the direction in space of each electron 
of the atom, taking into account the size and arrangement of electrons in space. 

Key words: chlorocarbon, visualization, chlorine 
 

The practice of studying the chemistry of chlorocarbons has shown the 
dependence of chemical properties on the spatial arrangement of volume 
chlorine atoms in space. For a visual study and presentation of chlorocarbon 
molecules, we presented ring-face models of molecules for this class of 
compounds. Since all previously proposed molecular models such as 
tetrahedral, spherical, the Drading and Stuart-Brigleb models cannot, due to 
differences in their didactic capabilities, provide a complete presentation of 
the studied object or phenomenon, they are not so informative and do not 
give a complete picture. 

Earlier, we showed that the height of the barrier of internal rotation around 
the C – C bond of the hexachloroethane molecule is five times greater than 
for the ethane molecule (17.3 kcal / mol versus 3 kcal / mol), due to which 
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the C – Cl bond length (0.176 nm) and The С-С bonds (0.156 nm) are not 
the same and therefore the СCl3 - СCl3 molecule does not have the correct 
tetrahedral shape, as is observed for СН3 - СН3 with a tetrahedral angle of 
10928 , and the Cl-C-Cl angle takes on a slightly larger value than 109,28 . 
In this case, the valence angle Cl-C-Cl due to repulsion of electron clouds of 
chlorine atoms should be less in the screened conformation than in the 
beveled one. 

Therefore, when constructing a ring-faceted model, this molecule should 
be visualized in its only most stable gauche conformation (rotation barrier 
46-59 kJ / mol) due to the inhibition of rotation around the C-C bond providing 
a system in which the deformation of the electron rings of chlorine atoms is 
reduced to a minimum. Such deformations are greatest in the absence of 
rotation around double bonds in a state of hybridity between carbon atoms. 

The assembly of ring-face models of chlorine carbon molecules from 
flexible polymer tubes with the following parameters was recommended: for 
carbon with Rion = 0.63, and length of tubes 115 mm with diameter of tubes 

1 mm, painted black by winding with insulation tape, and for chlorine with 
Rion = 1.81, length tubes 1.40 mm, the diameter of the tubes is 1 mm and 
painted green also by wrapping with insulating tape and rod sticks 1 cm long. 
                                                 

Fig. 1. Ring-shaped model of hexachloroethane molecule 

When considering this model of a molecule, a spatial difficulty in the 
arrangement of chlorine atoms with respect to each other is visually revealed 
due to the high electron density of each atom. 
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СИНТЕЗЫ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
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Аннотация 
Тройной конденсацией 2-пропенилфенола с анилином и формальдегидом 

синтезировано гетероциклическое соединение. Структура полученного бензоксазина 
подтверждена данными ИК- и ЯМР-спектроскопии.  

Ключевые слова: алкенилфенолы, реакционные центры, циклизация, гетероцик-
лические соединения. 

 

Разработка новых гетероциклических соединений, способных найти 
применение в качестве стабилизаторов полимерных материалов, бак-
терицидов, ингибиторов коррозии металлов и других ценных продуктов, 
относится к числу актуальных проблем современной технической науки. 
В этом отношении перспективными являются работы, связанные с 
расширением исследований, относящихся к решению многих вопросов 
гетеролизации орто-замещённых алкенилфенолов, их реакций с 
элементами и другими реагентами с целью синтеза их производных, 
содержащих в структурах гетероатомы (N, S, P, O)[1,2].  

В докладе приводятся результаты нашей работы по исследованию 
реакций тройной конденсации 2-пропенилфенола с альдегидами и пер-
вичными аминами с целью получения замещённых оксазинов – 
гетероциклических соединений, содержащих в шестичленном цикле 
одновременно атомы азота и кислорода. Подробно эта реакция была 
исследована на примере 2-пропенилфенола, формальдегида и 
анилина (при их молярном соотношении 1:2:1): 

Конденсация указанных соединений проводилась следующим об-
разом: в охлаждаемую льдом трёхгорлую реакционную колбу, снабжён-
ную термометром, мешалкой и обратным холодильником, загружаются 
рассчитанные количества 37% водного раствора формальдегида и 
анилина, смесь перемешивается при температуре 5-10°С в течение 30-
40 минут. Далее в массу вводится 2-аллилфенол и проводится реакция 
при 80-100°С в течение 1-1.5 часа.  

По завершении процесса реакционная масса промывается водным 
раствором KOH и несколько раз дистилированной водой, органическая 
часть экстрагируется бензолом, высушивается над сульфатом натрия и 
подвергается перегонке (при остаточном давлении 1-3 мм.рт.ст.). 
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Целевое соединение представляет собой вязкое вещество светло-

жёлтого цвета, Выход  78%. 
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Komplekslərin quruluş və xassələri haqqında dərin məlumata malik 

olmaq onların bərk fazada termiki çevrilmələrinin öyrənilməsinə əsaslanır. 
Təqdim olunan işdə dəmirin (III) asetilasetonun azometin əsaslı törəmələri 
sintez edilmiş və onlar İQ spektroskopiya və termoqravimetrik metodla tədqiq 
edilmişdir. 

Kompleks birləşmələr reagentlərin 80 ml 0,03 M etanolda məhlulu üzə-
rinə 10 ml 0,01 M  Fe(III) məhlulu əlavə edilir və 50°C-də 20 dəq. müddətin-
də su hamamında qarışdırılır. Alınan məhlul soyudulur, süzülür və müəyyən 
müddət gözlədikdən sonra qabın dibində kristallik çöküntülər əmələ gəlir ki, 
bunlarda tetraxlormetan məhlulu ilə yenidən kristallaşdırılır və qurudulur. 

Sintez edilmiş dəmirin (III) birləşmələrinin element analizi nəticələri: 

Kompleks Fe C N H 

Fe(C19H16N3O2S)3 5,06/4,85 61,84/61,52 11,39/11,04 4,34/4,31 

Fe(C19H16N3O2)3 8,95/8,24 61,34/61,06 13,41/13,16 6,07/5,75 

Fe(C14H10NOSF3)3 5,91/5,87 53,22/53,17 4,44/4,38 3,17/3,09 

Fe(C14H9NOSF4)3 5,59/5,43 50,35/50,28 4,2/4,15 2,7/2,63 

https://doi.org/10.1007/s10924-019-01649-y
https://doi.org/10.1007/s13233-020-8055-7
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Alınmış kompleks birləşmələrin termiki analizi Paulik-Paulik-Erdey 
derivatoqrafında öyrənilmiş və termoliz nəticəsinin şəkli aşağıdakı kimidir: 

 
Dəmirin(III) Fe(C14H10NOSF3)3 kompleksinin termoqramması 

Bu asılılıq vasitəsilə nümunənin kütləsinin artıb-azalması və fiziki-
kimyəvi çevrilmələrinin öyrənilməsində geniş tətbiq olunur. Beləliklə, bu ası-
lılıq xarakteristik temperaturu daha dəqiq təyin etməyə və endo- və ya ekzo- 
effekti miqdari təyin etməyə imkan verir. 

 
 
 
 
 
 
SULU MÜHİTDƏ XLORANİLİNLƏRİN XROMATOQRAFİK ANALİZİ 
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Suda  aniline  və  onun  törəmələrinin  xromatoqrafik  analizi  mürəkkəb  
prosesdir: 
~ aşağı  buraxılma  həddini  yüksək  həssaslıqla  mikrokonsentrasiyalarını  

müəyyənləşdirmək  (0.01—0.1 mq/dm3) 
~ təyin edilmiş anilin və xloranilinləri sudan ayırmaq çətindir və bu  birləş-

mələrin ayrılma metodları tam universallaşdırılmayıb.  
Suda anilin və onun xloranilin törəmələri xromatoqrafik analitik dövrü  

aşağıdakı kimidir. 
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Anilin  və onun törəmələri üçün ən çox maye ekstraksiyadan istifadə 
olunur. Maye ekstraksiya üçün istifadə olunan ekskatorlar aşağıdakı tələblə-
rə  cavab  verməlidir. 

- Analiz olunan komponenti və ya maddələr qrupunu yaxşı çıxarmalıdır. 
- Suda minmal həll qabiliyyətinə malik olmalıdır. 
- Ekskatorun sıxlığı analiz məhsulunun sıxlığından mümkün qədər fərqli  

olmalıdır. Anilinin çıxarılmasının səmərəli həllediciləri aşağıdakı cərgə-
dəki kimi verilir: doymuş k.h < doymamış k.h < aromatik k.h < efirlər < 
spirtlər 
Qeyri-üzvi həlledicilərin (NaCl, Na2SO4) sistemə daxil edilməsi paylanma 

əmsallarını və anilinlərin ekstraksiya konsentrasiyasının səmərəliliyini əhə-
miyyətli dərəcədə artıracaqdır. 

Suda xloranilinlərin mikromiqdarını xromatoqrafik üsullarla təyin edərkən  
iki əsas yanaşma mövcuddur. 

- Xloranilinlərin birbaşa təyini 
- Törəmələr şəkilində xloranilinlərin təyin edilməsi 

Selektiv detektorların (DEZ, TİD, PFD) yüksək səmərəli kapilyar sütun-
ların və müasir konsentrasiyaların metodların köməyilə xloranilinləri tələb  
olunan həssaslıq səviyyəsindən (0.05 mkq/dm3 və 0.5-5mkq/dm3) bir qayda  
olaraq birbaşa təyin etmək olar. 

Bu qeyri-qənaətbəxş həssaslığın səbəbi, xloranilinlərdə amin qrupunun  
olması nümunədə maneə törədir və ayrılıqda xromatoqrafik piklərin erroziya-
sına və asimmetriyasına səbəb olur. 

Digər tərəfdən NH2 qrupu anilinlərin modifikasiyasını yaratmaq üçün 
yüksək reaktivlik yaradır. Bundan istifadə edərək amin qrupun kənarlaşdırıl-

Nümunənin götürülməsi   

və saxlanmasl 

Filtrləmə, 

konservləşdirmək 

Su  matrisasının  

dəyişdirilməsi,  
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Bərk fazada 
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ması həm anilinlərin ektraksiya qatılığını, həm də onların xromatoqrafik təyi-
ninə eyni dərəcədə müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Bu sinif birləşmələrin qazoxromatoqrafiyasında təyin etmək üçün istifadə 
olunan azotörəmələrinin alınması reaksiyası aşağıdakı kimidir. Bunları iki 
növ ayırmaq olar: silyasiya və assilyasiya reaksiyaları. Silyasiya üzvi birləş-
mələr də qütb funksional qruplarının deaktivasiyası üçün ən universal metod-
lardan biridir. Birincili və ikincili aminlərin sillil törəmələri aşağıdakı reagent-
lərdən istifadı etməklə hazırlanır. 

MSTFA: N-metil-N (trimetilsillil) - trifluoroasetamid 
BSTFA : N,O – bis ( trimetilsillil) –trifluoroasetamid 
Trimetilxlorosilan (TMCS) və ya trimetilsillil-imidazol (TMSİM) katalizator 

kimi istifadə olunur. Qeyd etmək laızmdır ki, silyasiya reaksiyalarında müx-
təlif sinif üzvi birləşmələrin aktivliyi aşağıdakı qaydada dəyişir və azalır: 
spirtlər >fenollar>karboksil turşuları > birli aminlər > ikili aminlər > amidlər 

Reaksiya yalnız üzvi həlledicilər arasında aparılır çünki həm reagentlər 
həm də reaksiya məhsulları az miqdarda olan suda belə asanlıqla hidroliz 
olunur. Müəyyən edilmişdir ki, trimetilsillil törəmələri (TMS) ilə müqayisədə 
tetrabutildimetilsillil törəmələri (TBDMS) hidrolizə daha böyük davamlılıq 
göstərir və onların hazırlanması üçün reaktiv olan MTBSTFA uzun müddət 
saxlanıla bilər. Silyasiyanın digər problemi hər iki H atomunun mono və di –
TMS törəmələrinin qarışığının meydana gəlməsi ilə əvəzlənməsidir. 
MTBSTFA da bura da üstünlüklərə malikdir, çünki di –TBDMS törəmələri 
toplu TBDMS qrupları tərəfindən yaradılan sterik maneələr səbəbindən 
praktik olaraq formalaşmır. 

Asilləşmə reaksiyaları silyasiyaya nisbətən daha səmərəlidir, çünki bəzi 
törəmələr müvafiq olaraq N-silil törəmələri hidrolitik və istilik dayanıqlığı gös-
tərir və bu qaz xromatoqrafik analizinin daha sərt şərtlərini tələb edir. Asilləş-
mə reaksiyaları üzvi həlledicilər mühitində aparılır, katalizator kimi və əlavə 
məhsulların həlledicisi kimi pridin, trimetil və ya trietilamin istifadə olunur. 
Aminlər ektraksiya olunduqdan sonra qaz xromatoqram buxarlandırıcısına 
artıq reagent əlavə etməklə katalizator olmadan anhidridlər və asetil törə-
mələr asilyasiya olunur. 

Asetilamin məhsulları, sillil törəmələri ilə müqayisədə hidrolizə daha çox 
davamlı olsalarda asilləşmə maye və bərk fazada ekstraksiyadan sonra 
aparılır. 

Sudan aminlərin çıxarılma dərəcəsini artırmaq üçün asilləşmə bərk fa-
zalı ekstraksiyası ilə birləşməsi müxtəlif reagentlərdən istifadə etməklə təsvir 
edilir. Bu seçim 3 mümkün haldan birində həyata keçirilir. Birinci metodda 
aminlər əvvəlcə mod-21 ilə qarışdırılaraq törəməsi alınır, bundan sonra 
TFNE ilə törəmələri sudan birbaşa çıxarılır. Digər iki üsul, aminlərin TFME 
zamanı sorbentin liflərinə birbaşa qarşılıqlı təsirini xarakterize edir. Lif əvvəl-
cə amin məhlulu ilə qarşılıqlı təsir göstərərək dəyişdirici reagentə sorbsiya 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

218 

olunur. Tərkibindı F və Cl atomları saxlayan anhidritlər və asilidləri ilə törəmə-
ləri ionların birləşməsi ilə kimyəvi ionlaşma rejimində DEZ və ya QX istifadə 
edərkən onların təyin olunmasının həssaslığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 
Bu vəziyyətdə DEZ-in aşkaretmə həssaslığı F<Cl<Br<J sırasında artır, buna 
görə də mono, di və trixloroasetil anhidrid olan anilinlərin törəmələri DEZ tə-
rəfindən tri, penta və heptafluor tərkibli reaktivlərin törəmələrinə nisbətən 
daha həssas şəkildə müəyyən edilir. 

Lakin polihalogenləşdirilmiş reagentlərin (PFPA, HFBA, TCA-Cl, HFB-
Cl, HFB-Cl). DEZ ilə birlikdə istifadəsi artıq reaktivlərin və əlavə məhsulların 
( polihalogen karbon turşularının) çıxarılması tələb edir. Çünki bu birləşmələr 
qaz xromatoqrafiyasında analiz aparmağa mane olur. Anilinləri saxlayan ilkin 
aminlərin karbamit kimi müəyyən edilə bilər. Bu törəmələri əldə etmək üçün 
aşağıdakı reagentlərdən istifadə olunur. 
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Xülasə 
Sürtünməyə və şaxtaya davamlı kompozisiya almaq üçün zənginləşdi-rilmiş piroliz 

qatranı ilə butadien-stirol kauçuku (elastomer) modifikasiya olunmuşdur. Butadien stirol 
kauçukunun ən çox istifadə sahəsi sürtünməyə davamlı olduğu üçün şin sənayesidir.  

Açar sözlər: ağır piroliz qatranı, butadien-stirol kauçuku, elastomer, kompozisiya 
materialı 

 
Tədqiqat işində butadien-stirol kauçuku (BSK) istifadə olunmuşdur. 

Butadien-stirol kauçuku yüksək doymamış və ümumi təyinatlı kauçuklar 
sinfinə aiddir. Butadien stirol kauçuku butadien və stirolun Tsiqler-Natta 
[Al2(C2H5)3]CI3 katalizatoru iştirakı ilə sopolimerləşmə nəticəsində əmələ 
gəlir. Butadien-stirol kauçuku (BSK) emulsiyada və ya məhlulda alınan, 
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amorf elastomer olub, tərkibində olan stirolun miqdarından asılı olaraq, 
göstəriciləridə müxtəlifdir. Stirolun miqdarı çox olduqda onun sıxlığı, elektrik 
göstəriciləri və şüşələşmə temperaturu da artır (cədvəl 1).  
Cədvəl 1. Elastomerin göstəriciləri 

№ Göstəricilər BSK-10 BSK-30 BSK-50 

1 Sıxlığı, kq/m3 900-910 920-930 930-990 

2 Şüşələşmə temperaturu,0C -70÷74 -52÷56 -13÷14 

3 Xüsusi həcmi elektrik müqaviməti, Om⸳ m. 6⸳ 1012 7⸳ 1012 9⸳ 1012 

4 Həllolma parametrləri, MC/m3 17 17,4 17,5 

Butadien-stirol kauçukunun bir sıra müsbət cəhətləri mövcuddur. Sür-
tünməyə davamlı olması, yüksək dielektrik xassəsi, istehsalının ucuz başa 
gəlməsi, doymamış elastomerlərlə (divinil, izopren) ilə birgə qarışıq əmələ 
gətirməsi və suya davamlı olması və.s. müsbət xassələri kimi göstərmək olar. 
BSK-nın müsbət xüsusiyyətlərindən başqa bəzi mənfi xüsusiyyətləri də 
vardır. Bunlara ən başlıca şaxtaya, ozona, alova, neftə və benzinə qarşı aşa-
ğı müqaviməti saymaq olar. Şin sənayesində ən çox BSK əsasında protektor 
rezin qatı hazırlanır [1-2].  

Hal-hazırda BSK-nın şaxtaya davamsızlığı aktual problem olaraq qal-
maqdadır. Sözügedən problemi aradan qaldırmaq üçün BSK-nı müxtəlif nis-
bətlərdə (2:4; 4:6; 6:8 - kütlə hissə) ağır piroliz qatranı ilə modifikasiya edil-
mişdir. Tədqiqat nəticasində müəyyən olunmuşdur ki, 4:6 kütlə hissə ağır 
piroliz qatranı (APQ) ilə modifikasiya olunmuş BSK əsasında hazırlanmış 
kompozisiyanın əsas göstəriciləri modifikasiya olunmamış BSK əsasında 
alınan kompozisiyadan yüksəkdir (cədvəl 2). 

Cədvəl 2 
№ Göstəricilər BSK əsaslı 

kompozisiya 
APQ ilə 

modifikasiya 
olunmuş BSK 

1 Elastiklik, % 29 31,6 

2 Çox dəfəli deformasiyaya dözümlülük  
(-240C-də, 42 saatdan sonra) min⸳ dövrlə 

7,9 9,4 

3 Qırılmada möhkəmlik həddi, MPa 23,5 24,8 

4 Termiki köhnəlmə əmsalı 0,4 0,51 

5 Uzanmada şərti müqavimət, MPa 2,4 3,1 

6 Bərklik, Ş.V. 57,6 59,5 

 
Modifikasiya olunmuş BSK əsaslı kompozisiya laboratoriya vərdənəsin-

də 30-400C temperatur şəraitində 23-25 dəqiqə müddətində hazırlanır. Ha-
zırlanmış kompozisiya materialı vərdənədən 2,5 mm qalınlıqda vərəq şəklin-
də çıxarılır və standarta uyğun olaraq 6-8 saat müddətində otaq temperatu-
runda saxlanıldıqdan sonra hidravlik vulkanizasiya presində 1430C tempera-
turda və 25 dəqiqə müddətində vulkanizasiya edilmişdir. Alınan vulkanizat 
standarta uyğun olaraq 6-8 saat otaq temperaturunda saxlandıqdan sonra 
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vulkanizatın fiziki-mexaniki xassələri tədqiq edilmişdir. Tədqiq olunan analiz-
lər cədvəldə 2-də verilmişdir. Cədvəldə verilən göstəriciləri müqayisə etdikdə 
görürük ki, 4:6 kütlə hissə nisbətində ağır piroliz qatranı ilə modifikasiya 
nəticəsində alınan vulkanizat modifikasiya edilməmişlə müqayisə etdikdə 
qırılmada möhkəmlik həddi 23.5 MPa-a qarşı 24.8 MPa, -180C və 42 saatdan 
sonra çox dəfəli deformasiyaya dözümlülük 7.9 min/dövr-ə qarşı 9.4 min/dövr 
olmuşdur. Həmçinin, 100% uzanmada şərti müqavimət 2.4 MPa-ə qarşı 3.1 
MPa həddində olmuşdur [3-4].  

Alınan nəticələrə əsasən deyə bilərik ki, ağır piroliz qatranı BSK-nun 
makromolekulunda struktur dəyişikliyi yaratmışdır və nəticə etibarilə fiziki-
mexaniki və istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. 
Çox dəfəli deformasiyaya dözümlülükdə aldığımız nəticələrə əsasən şaxtaya 
davamlılıq həddinin 27 % artdığını deyə bilərik. Bu da bizə deməyə əsas verir 
ki, modifikasiya olunmuş BSK əsasında protektor rezin qatının istismar müd-
dəti 27 % artır.  

Kompozisiyanın (modifikasiya olunmuş BSK əsaslı) göstəricilərinin art-
masını nəzərə alaraq ondan şin sənayesində sürtünməyə və şaxtaya 
davamlı protektor rezininin alınması tövsiyyə olunur. 
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Xülasə 
Rezervuardan laboratoriya şəraitində keçiricilik verilənlərinin əldə edilməsinin dəqiqliyi 

və böyük praktiki əhəmiyyətə malik olduğuna baxmayaraq vaxt və xərclər, rezervuar şərtləri-
nin çətinliyi  baxımından səmərəsiz hesab olunur. İşdə keçiriciliyin təyin edilməsi üçün istifadə 
olunan digər üsullar, mövcud çətinliklər analiz olunmuşdur. 

Açar sözlər: keçiricilik; proqnozlaşdırma; ACE alqoritmi; empirik model; maşın təlimi 
 

Giriş 
Keçiricilik lay süxurlarında neft və qazın quyuya hərəkətini xarakterizə 

edən, neft və qaz layının fiziki xassələrini öyrənmək üçün lazım olan və əldə 
edilməsi nisbətən çətin olan mühüm parametrdir [Mirzəcanzadə və b., 1983, 
22]. Keçiriciliyin təyin edilməsi üçün standart riyazi tənlik ilk dəfə fransız 
mühəndis Henri Darsi tərəfindən 1856-cı ildə elmə daxil edilmişdir. O, 
mühəndislərin istifadə etdiyi standart riyazi düstur olan mayenin axın tənliyini 
qurmuşdur [Ahmed, 2010, 228]: 

v = −
k ∗ dp

μ ∗ dL
 

Burada, v – mayenin axın sürəti, μ – axan mayenin özülülüyü, k – keçiricilik, 
dp

dL
 – isə vahid uzunluğa düşən təzyiqi bildirir.  

 Keçiricilik verilənləri, adətən, quyuların test edilməsi, kern və karotaj 
üsulu ilə əldə edilir. Mədən şəraitində keçiriciliyi təyin etmək üçün xüsusi təd-
qiqat işləri aparılmalıdır. Bu məqsədlə bəzi geofiziki və hidrodinamiki tədqiqat 
üsullarından istifadə edilir. Üsul digər üsullar arasında ən dəqiq və sınanmış 
olduğuna baxmayaraq kifayət qədər vaxt və xərclər tələb etdiyindən kütləvi 
şəkildə tətbiq olunmamaqdadır. 

Keçiriciliyin təyin edilməsi üsulları 
A. Empirik modellər. Keçiriciliyin əldə edilməsi üçün müxtəlif empirik 

modellər (Cədvəl 1) təklif edilmişdir [Mohagheg et al. 2018, 171, Balan et al. 
1995, 1-4]. 
 Təklif edilmiş empirik korrelyasiyalar neft layının coğrafi yerləşməsinə 

uyğun olaraq müxtəlif keçiricilik nümayiş etdirdiyi üçün daha təkmil model-

lərin işlənməsinə zərurət yaranmışdır.  
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Cədvəl 1. Empirik korrelyasiyalar. 

Kozeni–Karmen k =
1

kT ∗ SVgr
2 ∗

∅3

(1 − ∅)2
 1927, 1937 

Tixier ka = c ∗
∅b

Swirr
 1949 

Morris – Biggs 
k = 62.5 ∗ [

∅3

Swc
]
2

(neft) 

k = 2.5 ∗ [
∅3

Swc
]
2

(qaz) 

1967 

Coates – Denoo k0,5 =
100 ∗ (1 − Swirr) ∗ ∅

2

Swirr
 1981 

B. Maşın təlimi metodlarının tətbiqi. Əlcəzairdə yerləşən Rassi R-Mel 
adlanan ərazidən toplanmış verilənlər əsasında qeyri-səlis məntiq və neyron 
şəbəkələrindən istifadə edərək keçiricilik (0.825 dəqiqliklə) və məsaməlik 
(0.957 dəqiqliklə) parametrləri proqnozlaşdırılmışdır [Baouche, 2015, 9]. 
NMR T2 (Nuclear Magnetic Resonance) heterogen rezervuar verilənləri üzə-
rində neyron şəbəkə modelindən istifadə edərək keçiricilik və məsaməlik 
parametrləri proqnozlaşdırılmışdır [Hamada et. al, 2010, 451]. Braziliyada 
yerləşən karbonat quyusundan əldə edilmiş verilənlər əsasında lay keçiriciliyi 
və məsaməlik proqnoz edilmişdir. Əldə edilmiş şəkillərdən əlamətlərin çıxa-
rılması üçün üçsəviyyəli avtoenkoderlər və çıxarılmış əlamətlər üzərində SVR 
(Support Vector Regression) modeli tətbiq edilmişdir [Valentin et al. 2018, 2]. 

C. ACE alqoritmi. ACE alqoritmi ilk dəfə 1982-ci ildə Breiman və Friedman 
tərəfindən təklif edilmişdir [Breiman et al, 1982, 6]. Verilmiş p sayda asılı ol-
mayan X1, X2, ... Xp dəyişənləri (karotaj verilənləri) və Y asılı dəyişəni (keçiri-
cilik) üçün Y asılı dəyişəninin proqnoz funksiyası aşağıdakı şəklə düşəcəkdir: 

Yi
proqnoz

= θ∗−1 [∑∅l
∗

p

l=1

(Xlj)] 

Burada, θ(Y), ∅1(X1), …∅p(Xp) ixtiyari ölçülə bilən və sıfırdan fərqli funksiya-

lardır. 
ACE alqoritminin məqsədi ∅(X)  və θ(Y)  funksiyalarının tapılması və 

verilənləri minimum xəta ilə aproksimasiya edə bilən elə tənliyin qurulmasıdır 
ki, çoxlu sayda dəyişənlərlə alqoritm problemin öhdəsindən gələ bilsin. Lakin, 
bir sıra çatışmazlıqlar da mövcuddur. Bunlardan biri alqoritmin asılı olmayan 
dəyişənlərin nizamlanmasına qarşı həssaslığıdır. Belə ki, girişə verilən dəyi-
şənlərin hansı ardıcıllıqla verilməsindən asılı olaraq müxtəlif nəticələr alınır 
[Hastie et al. 1990, 308-309]. Başqa bir çatışmazlıq isə alqoritmin kənarlaş-
malara və küylərə qarşı olduqca həssas olmasıdır [Breiman et al, 1982, 46]. 
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Nəticə 
Rezervuarın dəqiq təsviri, məhsuldarlığının müəyyən edilməsi üçün 

onun qiymətləndirilməsi vacibdir. Keçiriciliyin proqnozlaşdırılması isə uğurlu 
təsviretmə üçün bir açar rolunu oynayır. İşdə neft layının keçiriciliyinin təyin 
edilməsi üçün mövcud ədəbiyyatlarda təklif edilmiş modellər tədqiq olunmuş-
dur. Keçiriciliyin yeni nəsil süni intellekt texnologiyaları ilə müəyyən edilmə-
sinin ilk növbədə vaxt və xərclər baxımından daha səmərəli olduğunu demək 
olar. Maksimum dəqiqliyə nail olmaq üçün isə real verilənlərin əldə edilməsi, 
onlar üzərində müxtəlif transformasiyaların aparılması, küylərdən təmizlən-
məsi və neyron şəbəkələr, reqressiya və digər metodların tətbiqi üçün hazır 
vəziyyətə gətirilməsi vacibdir. 

Ədəbiyyat 

1. Ahmed T. “Reservoir engineering handbook”, Gulf publishing, 2010, 1463 p. 
2. Balan B., Mohaghegh, S., Ameri, S. “State-Of-The-Art in Permeability Determination 

From Well Log Data”, SPE Eastern Regional Conference & Exhibition, Morgantown, 
1995, pp. 1-10. 

3. Baouche R., “Prediction of physical parameters of petroleum layers using neural 
networks and faciologic analyses”, 2015, 155 p. 

4. Breiman L., Friedman J.H. “Estimating optimal transformations for multiple regression 
and correlation”, Technical report 9, 1982, pp. 1-81. 

5. Hamada G.M., Elshafei M.A. “Neural network prediction of porosity and permeability of 
heterogeneous gas sand reservoirs using NMR and conventional logs”, SPE Saudi 
Arabia Section Technical Symposium, 2010, pp. 451-460. 

6. Mirzəcanzadə A., Əhmədov Z., Qurbanov R. “Neft layının fizikası”, Maarif nəşriyyatı, 
1983, 477 səh. 

7. Mohaghegh S., Balan B., Ameri S. “Permeability determination from well log data”, SPE 
Eastern Regional Conference and Exhibition, Morgantown, 1995, pp. 170-174. 

 
 

OSMOS TƏZYİQİ NƏTİCƏSİNDƏ QUYU LÜLƏSİNİN 
DƏYANƏTLİLİYİNİN POZULMASI VƏ ONUN ARADAN 

QALDIRILMASI 

Quluzadə Tural Eldar oğlu 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
Bakı, Azərbaycan 

tural.quluzadeh@gmail.com 

Elmi rəhbər: Axundov Cahangir Səməd oğlu 

Xülasə 
Quyu divarında olan gilli süxurlardan gil hissəciklərinin quyu lüləsinə tökülməsinin 

səbəbini müəyyənləşdirmək və bu səbəbdən quyularda yaranan mürəkkəbləşmələrin 
qarşısını almaq üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, yerin dərin qatlarında 
olan və məsamələrində toplanmış yüksək minerallaşmış su olan gil laylarını quyu lüləsi ilə 
qazaraq keçdikdən sonra quyu lüləsindəki qazıma məhlulu ilə qazılmış gil süxurları arasında 
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olan ion bərabərsizliyini bərpa etmək üçün layda olan kationlar laydan quyu lüləsinə diffuziya 
etməyə çalışır. Quyu divarı ətrafında olan keçiricilik aktivliyinə malik olmayan gil hissəcikləri 
kationların quyu lüləsinə keçməsinə imkan vermədiyindən orada osmos təzyiqi getdikcə artır. 
Bu zaman laydakı ionların kinetik enerjisi gil hissəcikləri arasında olan potensial enerjidən çox 
olduğu üçün quyu lüləsi divarında olan gil hissəcikləri laydan çıxaraq quyu lüləsinə tökülür. 

Açar sözlər: tökülmə, osmos təzyiqi, konsentrasiya, diffuziya. 
 

Neft və qaz quyularının qazılması zamanı quyu divarındakı süxur hissəcik-
lərinin tokülməsi, uçması, şişməsi və quyu lüləsinin daralması tez-tez müşahidə 
olunur. Bu hadisələr çox halda qazılan dərinlikdə baş vermiş tektoniki poz-
ğunluqlar səbəbindən dağılaraq möhkəmliyi azalmış gilli süxurlarda baş verir.  

Neft və qaz quyularında aparılan qazıma prosesində quyu divarının po-
zulması səbəbindən quyu lüləsinə tökülən süxur hissəcikləri quyuda bir çox 
mürəkkəbləşmə və qəza halları yaradır. Bu səbəbdən quyuda qazıma sürəti 
azalır və quyunun qazılmasının maya dəyəri artır [Axundov, Həsənov, 2015, 
523-525]. 

Quyu divarında olan gilli süxurlardan gil hissəciklərinin quyu lüləsinə 
tökülməsinin səbəbini müəyyənləşdirmək üçün dəniz və quruda olan yataq-
larda: Bulla-Dəniz, Ələt-Dəniz, Naftalan, Kalmaz, Tərsdəllər, Cəfərli və Sən-
gəçal sahələrində qazılan dərin quyularda gil hissəciklərinin tökülməsi səbə-
bindən quyularda yaranan mürəkkəbləşmələrin qarşısını almaq üçün aparı-
lan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yerin dərin qatlarında olan 
və məsamələrində toplanmış yüksək minerallaşmış su olan gil laylarını quyu 
lüləsi ilə qazaraq keçdikdən sonra quyu lüləsindəki qazıma məhlulu ilə 
qazılmış gil süxurları arasında olan ion bərabərsizliyini bərpa etmək üçün 
layda olan kationlar laydan quyu lüləsinə diffuziya etməyə çalışır [Akhundov, 
2018, 3]. Quyu divarı ətrafında olan keçiricilik aktivliyinə malik olmayan gil 
hissəcikləri kationların quyu lüləsinə keçməsinə imkan vermədiyindən orada 
osmos təzyiqi getdikcə artaraq laydakı ionların kinetik enerjisi gil hissəcikləri 
arasında olan potensial enerjidən çox olduğundan quyu lüləsi divarında olan 
gil hissəcikləri laydan çıxaraq quyu lüləsinə tökülür [Ахундов, Гулузаде, 
2019, 14-16]. Qazıma aləti qaldırılıb, sonra yenidən quyuya endirilən zaman 
qazma baltası gilli laylarda yaranan osmos təzyiqi nəticəsində quyu divarın-
dan süxur hissəciklərinin uçaraq toplandığı dərinlikdə oturur. Quyu lüləsində 
uçmuş interval az olduqda, təkrar işləmə aparmaqla uçulmuş intervaldan 
aşağı keçərək quyuda qazma aparılır. Növbəti dəfə qazma kəmərini quyuya 
endirən zaman yenidən həmin intervalı təkrar işləməklə aşağıya keçilməsi 
mümkün olur. Lülədəki gil laylarında osmos təzyiqi nəticəsində quyu divarı-
nın uçma intervalı çox olduqda quyu lüləsini təkrar işləməklə aşağı keçmək 
bəzən mümkün olmur. Eyni zamanda quyu lüləsində uçma baş vermiş inter-
valda təkrar işləmə aparan zaman həlqəvi fəzada gil-şlam kipkəci yaranaraq 
manifold xəttində işçi təzyiqin artması səbəbindən qazma kəməri tutularaq 
qəza baş verir [Axundov, Həsənov, 2015, 524]. 
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Aparılan tədqiqat zamanı quyuya diffuziya edən ionların növlər və kon-
sentrasiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, “Səngəçal” sahəsində 
118 № li quyuya diffuziya edən Na+ ionlarıdır, “Bulla dəniz” 29, 30, 18, 14 № 
li quyulara və “Tərsdəllər” 102, “Naftalan” 2 № li quyuya diffuziya edən isə 
Ca2+ ionlarıdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, laylar-
da toplanmış Ca2+ ionlarının konsentrasiyası dənizdə qazılan quyularda çox, 
quruda qazılan quyularda isə nisbətən az olur. Diffuziya səbıbindən quyuda 
yaranan osmos təzyiqi nəticəsində baş verən tökülmənin qarşısını almaq 
üçün quyuda cərəyan edən qazıma məhluluna ion verici maddələr (sönmüş 
əhəng, gips, kaustik soda) əlavə edərək qazıma məhlulundakı ion konsenti-
rasiyasını laydakı konsentrasiyaya çatdırdıqda quyu divarından süxur hissə-
ciklərinin tökülməsi dayanır. Tərsdəllər 102 № li quyuda 1980-2020m dərin-
likdə təkrar işləmə yolu ilə qazma alətinin aşağı buraxılması qazıma məh-
lulunun içərisindəki Ca2+ ionlarının miqdarı 300-350 mq/l qaldırıldıqdan sonra 
mümkün olmuşdur. Quyu layihə dərinliyinə qazılaraq 168 mm diametrli istis-
mar kəməri buraxılmışdır. Keçən müddət ərzində quyu lüləsində tökülmə baş 
verməmişdir. Cəfərli sahəsində dərinliyi 3435 m olan 34 № li quyuda quyu 
divarının tökülməsinin qarşısı gilli məhlulun tərkibində kalsium ionlarının 
miqdarını 300 mq/l çox saxlamaqla alınmışdır. 
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ölkələri, eləcə də nəhəng şirkətlər iri layihələr inşa edir, bu sahəyə investisiya edirlər. Məqa-
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verilmişdir. 
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Dünyada alternativ enerji mənbələrindən istifadə gündən-günə artmaq-
dadır. Təmiz enerji mənbələrindən istifadənin artması bu enerji mənbələrinə 
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yüksək investisiya qoyulmasına səbəb olmuşdur. Bərpa olunan mənbələ-
rindən enerji istehsalı və bu sahəyə qoyulan investisiyalar üzrə son illər artım 
dinamikası müşahidə edilir.  

Bloomberg NEF-in statistikasına görə 2018-ci ildə quruda külək enerjisi 
layihələrinə 100,8 milyard dollar investisiya qoyulub. Bu 2017-ci illə müqayi-
sədə 2% azdır. Statistikada ən böyük külək enerji layihələri 1,4 milyard dollar 
olan 706 meqavat gücündəki Enel Green Power-in Cənubi Afrikadakı layi-
həsi və 1 milyard dollar dəyərində olan 600 meqavat gücə malik ABŞ-dakı 
“Xcel Rush Creek” layihəsi göstərilir. 

2018-ci ildə investisiya qoyulan dənizdə ən böyük külək enerji layihələri 
3,3 milyard dollar dəyərlə Şimal dənizində yerləşən, 950 meqavat gücündəki 
“Moray Firth East” və 11,4 milyard dollar dəyərlə inşası başlanılan Çindəki 
13 açıq dəniz külək parkı yer alıb. 

Qeyd edək ki, ən böyük günəş enerji layihələri Mərakeşdə yerləşən 2,4 
milyard dollar dəyərlə “NOOR Midelt” və Hindistanda yerləşən 709 meqavat 
gücündəki 500 milyon dollar dəyəri olan “NLC Tangedco” layihəsi olub. 
Rəqəmlərdən də göründüyü kimi bərpa olunan enerji mənbələrinə qoyulan 
investisiyalar kifayət qədər yüksəkdir. 

Bundan başqa investisiya üçün əlverişli və əlverişsiz ölkələrin adları 
açıqlanıb. 140 ölkədə fəaliyyət göstərən Ernst & Young şirkəti ildə 2 dəfə ha-
zırladığı “Ölkələrin Bərpa Olunan Enerji üzrə İnvestisiya Cəlbediciliyi İndeksi”ni 
(“Renewable Energy Country Attractivenes Index”) paylaşdı. EY-in hesabatına 
görə, 17 ölkənin maraq indeksi artıb, 23 ölkənin isə aşağı düşüb. 

Fransa, Cənubi Koreya, Vyetnam, Qazaxıstan, Norveç və Finlandiya 
investisiya cəlbediciliyinə görə ön plana çıxan ölkələrdir. 

Fransa dənizdə külək parkları, Cənubi Koreya günəş və külək enerji po-
tensialları, Vyetnam üzən günəş və külək enerji layihələri, Qazaxıstan günəş 
və külək enerjisinin artması, Norveç böyük külək ferması və satınalma zəma-
nəti, Finlandiya isə ofşor külək enerjisinin tender və təşviqi ilə investisiya 
üçün cəlbediciliyini artırıb. 

Hesabatda investisiya baxımından ən cəlbedici ölkələr Çin, ABŞ, Fransa, 
Hindistan, Avstraliya; investisiya üçün əlverişsiz ölkələr isə Norveç, Keniya, 
Peru, Finlandiya, İndoneziya qeyd olunub. Bundan əlavə, günəş enerjisinə 
yatırım üçün ən əlverişli ölkə Çin, külək enerjisi üçün Çin, ABŞ və Birləşmiş 
Krallıq, bioenerji üçün Birləşmiş Krallıq və Finlandiya, geotermal enerjisi üçün 
Yaponiya, hidroenerji üçün investisiya baxımından ən cəlbedici ölkə Çin 
göstərilib.  

2018-ci ilin sonunda bərpa olunan enerji sahəsinə 304 milyard dollar 
yatırım edilib. Enerji yatırımlarında ABŞ və Çin fərqlənirlər. “Global Trends in 
Renewable Energy Investment 2019” hesabatına görə, bərpa olunan enerji 
layihələrinə qoyulmuş investisiya 2,6 trilyon dollara çatacaqdır.  
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Şəkil. Bərpa olunan enerjiyə qoyulan investisiyalar (milyard ABŞ dolları ilə). 
Mənbələr: UN Environmental, Frankfurt School-UNEP Centre, Bloomberg NEF 

 

Günəş enerjisinə qoyulan investisiyaların məbləğinin 1,3 trilyon dollar 
olacağı gözlənilir ki, bu da ümumi investisiyaların yarısıdır. Bloomberg NEF-
in “New Energy Outlook” hesabatına görə 2050-ci ilə qədər külək enerjisinə 
5,3 trilyon dollar, günəş enerjisinə 4,2 trilyon dollar, enerjisaxlama 
texnologiyalarına isə 843 milyard dollar investisiya qoyulacaq.  

9 yanvar 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Energetika Nazir-
liyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA Power” və Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin “Masdar” şirkətləri arasında bərpa olunan enerji üzrə pilot layi-
hələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı İcra müqavilələri imzalandı. Müqavilələrə 
uyğun olaraq “ACWA Power” şirkəti ilə 240 meqavat gücündə külək, 
“Masdar” şirkəti ilə isə 200 meqavat gücündə günəş stansiyalarının tikintisi 
ilə bağlı pilot layihələr icra ediləcək. Külək və günəş enerjisi layihələri üzrə 
ümumilikdə, təxminən, illik 1,4 milyard kilovat-saat elektrik enerjisinin isteh-
salı proqnozlaşdırılır. Şirkətlər Azərbaycanda bərpa olunan enerji üzrə pilot 
layihələrin reallaşdırılmasına 300 milyon dollardan artıq səmayə yatıracaq-
lar. 
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Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə nəhəng şirkətlərin bərpa 
olunan enerjiyə marağı artmaqdadır. Dünyanın texnologiya nəhəngləri bərpa 
olunan enerji layihələrinə investisiya qoymaqla 100% yaşıl enerjidən 
istifadəyə keçməyi hədəfləyir. 

Sosial media nəhəngi Facebook bərpa olunan enerji üçün yatırım edən 
ilk şirkətlər arasında yer alır. Onun ilk yatırımı 2013-cü ildə külək enerjisinə 
olub və şirkət nəhəng günəş və külək enerjisi müqavilələrinə imza atıb. Şirkət 
təmiz enerjidən istifadəni 2017-ci ildə 50%-ə, 2018-ci ildə isə 75%-ə çatdırıb. 
Şirkət ABŞ-ın Texaş ştatının qərbində ölkənin ən böyük günəş elektrik 
stansiyalarından birini inşa edir. Günəş Enerji Sənayeləri Birliyindən verilən 
açıqlamada, Texasın Odessa kəndinin şimalında qurulacaq stansiyanın 72 
min mənzilə yetəcək və 379 meqavat gücə sahib olacağı bildirilib. Təxminən 
18 km² ərazidə qurulan GES-in inşası qısa zamanda tamamlanacağı gözlə-
nilir. 

Facebook CEO-su Mark Zukerberqin verdiyi açıqlamada, şirkətin məlu-
mat mərkəzlərini enerji ilə təmin etmək üçün 6 yeni günəş enerjisi layihəsi 
inşa edildiyini bildirmişdi. Zukerberq həmçinin, Facebook-un bütün məlumat 
mərkəzləri və ofislərində 2020-ci ilinə qədər 100% bərpa olunan enerjidən 
istifadə etməyi hədəflədiyini açıqlamışdı. İnternet nəhəngi Şimali Amerika və 
Avropada olan data mərkəzləri üçün çoxsaylı külək və günəş fermaları 
tikməyə başlayıb. Həmçinin şirkət bərpa olunan enerjinin dünyada ən böyük 
korporativ alıcılarındandır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildən bəri texnologiya şirkəti Apple 
dünya üzərindəki bütün pərakəndə satış mağazalarında, ofislərində və məlu-
mat mərkəzlərində 100% bərpa olunan enerjidən istifadə etməyə başlayıb. 
Şirkət dünyada gücü 626 meqavat olan 25 bərpa olunan enerji layihəsinə 
sahibdir. Bundan əlavə, şirkət 15 layihənin inşasını davam etdirir. Bu 
layihələr tamamlandığında toplam 11 ölkədə 1,4 qeqavatdan çox təmiz enerji 
istehsal ediləcək. 

Google isə bənzər açıqlamanı 2017-ci ilin dekabrında qeyd edərək, 

100% bərpa olunan enerji hədəfinə çatdığını bildirmişdi. Şirkət 3 qeqavatdan 
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çox külək və günəş fermalarını satın alıb. Texnologiya nəhəngi daha çox kü-

lək elektrik stansiyalarına sahibdir. Əgər 2012-ci ildə Google 34% təmiz 

enerjidən istifadə edirdisə, 2017-ci ildən başlayaraq bu göstəricini 100%-ə 

çatdırıb. Şirkətin dünyada ümumi gücü 3,5 qeqavata yaxın 30-dan çox enerji 

layihəsi mövcuddur. 

Bərpa olunan enerji sahəsinə yatırım edən şirkətlərdən biri də Amazon 

şirkətidir. Şirkət 2018-ci ilin sonunda bərpa olunan enerjidən istifadəni 50%-

ə çatdırıb. Amazon şirkətinin Virciniya ştatında gücü 260 meqavat olan 6 

günəş elektrik stansiyası, İndianada 150 meqavat, Şimali Karolinada 208 

meqavat və Ohayo ştatında 100 meqavat gücə malik 3 külək elektrik 

stansiyası fəaliyyətdədir. Amazon 2-si İrlandiyada, 1-i İsveçdə və 2-si ABŞ-

da olmaqla toplam 297 meqavat gücə sahib olacaq 4 külək və 1 günəş 

ferması layihələrini mediada açıqladı. Yeni qurulacaq fermalardan 830,000 

meqavat-saat, ümumilikdə isə 2,900,000 meqavat-saat təmiz enerji istehsal 

ediləcək. Bərpa olunan enerji layihələrinə yatırımı davam etdirən texnologiya 

nəhənginin hədəfi 100% təmiz enerjidən istifadə etməkdir. 

Təmiz enerji layihələrinə investisiya qoyan digər şirkət Panasonic-dir. 

Yapon nəhəngi Türkiyənin İzmir şəhərində “Yılsan Yatırım Holding” ilə 

birlikdə 11,7 meqavat gücə malik “Sakura GES” layihəsini gerçəkləşdirib. 211 

hektar ərazində qurulan GES-in dəyəri 15 milyon avro qiymətləndirilir. Stan-

siyada qurulan Panasonic-in HIT panelləri 27-32% daha çox enerji istehsal 

etmək gücünə malikdir. Şirkət Türkiyədə çoxsaylı yaşıl enerji layihələrini 

gerçəkləşdirmək fikrindədir. 

Dünyanın nəhəng şirkətləri arasında yer alan Microsoft bir çox texnolo-

giya şirkətləri kimi bərpa olunan enerji mövzusuna dəyər verir və mərkəz-

lərində 60% təmiz enerjidən istifadə etməyi hədəfləyir. Şirkətin birbaşa olaraq 

satın aldığı bərpa olunan enerji layihələrinin gücü 1,2 qeqavat gücündədir. 

İnternet nəhənginin Sinqapurda “Sunseap” şirkəti ilə 60 meqavatlıq günəş 

enerji layihəsi üçün 20 illik imzaladığı müqavilə Avropada 3-cü, Asiyada isə 

ilk bərpa olunan enerji sövdələşməsidir. 

Dünya şirkətləri külək və günəş enerjisinə yatırım edərkən, Procter & 

Gamble şirkəti bioenerji layihəsinə investisiya qoymağa başlayıb. P&G ABŞ-

da 50 meqavat gücə malik biokütlə stansiyasının inşasını tamamlayıb. 

“Constellation” ilə birlikdə inşa edilən stansiyanın dəyəri 200 milyon dollardır. 

Şirkətin bioenerjiyə yatırımı onun 30% bərpa olunan enerjidən istifadə 

hədəfinə daha da yaxınlaşdıracaq. 
Bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiya qoyuluşu artmaqdadır. 

Ölkələr və nəhəng şirkətlər bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayə 
yatırmaqla münasib, etibarlı və dayanıqlı enerji sisteminə keçidi sürətləndirə 
bilərlər. Beynəlxalq Enerji Agentliyi artan enerji tələbini qarşılamaq üçün 
2030-cu ilə qədər başda elektrik enerjisi sektoru olmaqla bu sahəyə ildə orta 
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hesabla 568 milyard dollar həcmində investisiyanın cəlb edilməsini zəruri 
hesab edir ki, bunun da yarısı inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına düşür.  
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Известно, что многие гетерогенные  каталитические реакции проте-
кают на кислотных или основных центрах поверхности катализатора. 
Количество и природа кислотно-основных центров поверхности может 
значительно влияет на активность и селективность катализатора. С 
этой целью данное исследование посвящено изучению зависимости 
активности бинарных магний кобальт оксидных катализаторов в реак-
ции паровой конверсии этанола в водород от их кислотности.  

За меру кислотности катализаторов нами выбрана их активность в 
реакции изомеризации бутена-1 в бутены-2. 

Магний-кобальт оксидные катализаторы различного состава гото-
вили методом соосаждения из водных растворов магния углекислого и 
кобальта азотнокислого. Полученную смесь выпаривали и высушивали 
при 100-1200С, разлагали до полного выделения оксидов азота и 
углерода при  2500С, а затем прокаливали при температуре 5500С в 
течение 10 часов. Таким образом, были синтезированы 9 катализаторов 
с атомным отношением элементов от Mg:Co=9:1 до Mg:Co =1:9. 

Активность синтезированных катализаторов изучали на проточной 
установке при объемной скорости подачи сырья 1200 ч-1 в интервале 

http://minenergy.gov.az/
mailto:resad038@inbox.ru
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температур 250-700°С. В кварцевый реактор загружали 5 мл исследу-
емого катализатора с зернением 1.0-2.0мм и изучали его активность в 
реакции парового превращения этанола в водород. Выходы водорода, 
метана и СО определяли на хроматографе Газохром с колонкой длиной 
2м. заполненной активированным углем. Выходы этилена, ацетальде-
гида, ацетона и количество не прореагировавшего этанола определяли 
на хроматографе ЛХМ-8 с пламенно-ионизационным детектором на 
колонке длиной 1м. заполненной полисорбом. 

Изучение реакции паровой конверсии этанола в водород на магний 
кобальт оксидных катализаторах показало, что основным продуктом 
реакции являются водород и углекислый газ. В качестве побочных 
продуктов также образуются, этилен, ацетальдегид, ацетон, монооксид 
углерода и метан. При низких температурах основными продуктами 
реакции являются ацетон и уксусный альдегид, в то время как при 
температурах выше 400°С направление реакции меняется в сторону 
образования водорода. 

Активности бинарных магний-кобальт оксидных катализаторов 
различного состава в реакции паровой конверсии этанола приведены 
ниже на рисунке. Как видно из рисунка с увеличением содержания 
магния в составе катализатора выход водорода до образца Mg-Co= 7-3 
практически не меняется, дальнейшее увеличение магния в катализа-
торе приводит к резкому снижению выхода водорода. Аналогичные 
зависимости получаются и для выхода моноксида углерода. Образова-
ние метана как видно из рисунка начинается с образца Mg-Co= 5-5 и 
дальнейшее увеличение количества магния в составе катализатора 
приводит к увеличению выхода метана.  
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Ниже на рисунке показаны зависимости выходов водорода, метана 
и моноксида углерода в реакции паровой конверсии этанола на магний-
кобальт оксидных катализаторах от степени изомеризации бутена-1. 
Видно, что с ростом степени изомеризации выход водорода слегка 
возрастает, а выход метана снижается в то время как выход моноксида 
углерода практически не меняется. Эти данные позволяют нам 
предположить, что в реакции паровой конверсии этанола на магний-
кобальт оксидных катализаторах образование водорода протекает на 
кислотных центрах, а образование метана на центрах основной 
природы. Также можно сказать что, как и на предыдущей серии катали-
заторов в реакции образования моноксида углерода кислотно-
основные центры не играют какой-либо роли. 
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NEFT BORU KƏMƏRLƏRİNİN ƏTRAF-MÜHİTƏ TƏSİRİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Faiq Əbdürəhmanov 

Bakı Dövlət Universiteti 
Bakı, Azərbaycan 
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Elmi rəhbər; dos. Şəkər Məmmədova 

Xülasə 
Dünya üzrə təbii ehtiyatların qeyri-bərabər paylanma səbəbindən ölkələr arasında 

iqtisadi münasibətlər meydana çıxır, yəni təbii ehtiyat növləri bir ölkədən digərinə nəql edilir. 
Bu təbii ehtiyatlardan ən əsas yeri neft ehtiyatı tutur və neftin nəqli zamanı ucuz başa gələn 
boru kəmərləri vasitəsilə neftin daşınmasından daha çox istifadə edilir. Lakin bu daşınma növü 
bir tərəfdən sərfəli olsa da, digər tərəfdən ətraf mühitə müxtəlif cür təsirlər göstərir. 

Açar sözlər: neft, boru kəməri nəqliyyatı, ekoloji problemlər. 
 

Hazırki dövrdə dünya ölkələri arasında mühüm təbii sərvət sayılan neftin 
nəqli prosesi əsasən boru kəmərləri vasitəsilə həyata keçirilir. Boru kəmər-
lərinin çəkilməsi birbaşa neft və qaz sənayesinin inkişafı ilə bağlıdır. Bu nəq-
liyyat digər nəqliyyat növlərindən kifayət qədər fərqlənir. Belə ki, boru xətləri 
yerin üstü və altında salınmaqla yanaşı, suyun altında da çəkilə bilir. Boru 
kəmərlərinin inşa edilməsi bir sıra təbii və iqtisadi amillərdən asılıdır. Dün-
yada boru kəmərlərinin coğrafıyası ilk öncə nəql olunan xammal mənbələ-
rinin və istehlakçıların yerləşməsi əsasında formalaşır. Məhz bu iki mərkəz 
arasında mövcüd olan məkanın relyefı, infrastruktur şəbəkəsinin yerləşmə 
xüsusiyyətləri, yaşayış məntəqələrinin yerləşməsi, regionun ekoloji vəziyyəti 
və digər amillər inşa ediləcək boru xətlərinin istiqamətinin müəyyən edilmə-
sində başlıca rol oynayır. Lakin boru kəmərlərinin özləri də zaman keçdikdən 
sonra ətraf-mühitə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Məsələn, boru 
kəmərlərinin uzunmüddətli istifadəsi nəticəsində korroziyaya uğraması ilə 
meydana gələn neft və qaz sızmaları ətraf-mühitə mənfi təsir göstərir. 
Bunlara eyni zamanda tarixdə baş vermiş boru kəmərlərinin keçdiyi yerlərdə 
baş verən partlayışlar və yanğınları da əlavə etsək, boru kəmərlərinin ətraf-
mühitə təsirinin qiymətləndirilməsinin nə qədər mühüm olduğu aşkar olunur.  
Bütün boru kəmərlərinin ətraf-mühitə təsirləri mövcuddur. Bu təsirlər boru 
kəmərləri inşa edilməmişdən əvvəl nəzərə alınır. Beləliklə, boru kəmərlərinin 
ətraf-mühitə təsirləri aşağıdakılardır; 
1.  Atmosfer mühiti – Boru kəmərlərinin inşası zamanı havanın keyfiyyətinə 

toz vasitəsilə və nasos stansiyaları üçün istifadə olunan yanacaqların 
yanması nəticəsində yayılan hava çirkləndiriciləri təsir göstərə bilər. 

2.  Səs mühiti - İnşaat işləri və nasos stansiyalarının istismarı səs-küyü 
nisbətən artır. 

mailto:abdurahmanovfaiq@mail.ru
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3.  Torpaqlar – Kimyəvi maddələrin təsirindən yaranan turşulu yağışlar 
səbəbindən torpaqlar çirklənir və eroziyaya uğrayaraq sıradan çıxır. 

4.  Geoloji təsirlər - Mümkün geoloji dəyişikliklər ətraf mühit üçün müşayiət 
olunan risklərlə birlikdə torpaq sürüşməsinə səbəb ola bilər. 

5.  Bitki örtüyü - Bitki örtüyünə (yaşlı meşələr və bitkilərin nadir icmaları daxil 
olmaqla) səthin pozulması, su axınlarının dəyişməsi, yad növlərin 
gəlməsi və havanın çirklənməsi təsir göstərə bilər. 

6.  Heyvanat aləmi – Heyvanat aləminin ərazidən səs-küy və digər ekoloji 
problemlər səbəbilə çıxarılması və dəyişilməsinə səbəb ola bilər. 

7.  Səth suları - Suyun keyfiyyətinə və miqdarına eroziya və boru kəməri 
ətrafında təmizlənmə aparmaq üçün tətbiq olunan herbisidlər təsir 
göstərə bilər. 

8.  Şirin suda yaşayan balıqlar - Boru kəməri ilə əlaqəli fəaliyyətlər, məsələn, 
bitki örtüyünün deqradasiyası və suların çirklənməsi, suya müxtəlif tul-
lantıların atılması balığın yaşayış mühitinin məhsuldarlıq qabiliyyətinə, 
miqrasiyasına və sağlamlığına, o cümlədən ölümünə təsir etmək 
potensialına malikdir. 

9.  Hidrogeoloji təsirlər – Partlayışlar, qazma və tunel inşası həm səthi, həm 
də yeraltı suların axınını dəyişdirə bilər və s. 
İnsanları ən çox narahat edən ekoloji risklər işləyən bir boru kəməri ilə 

deyil, bir boru kəmərinin korroziyası ilə əlaqədardır. Ətraf mühitin qiymətlən-
dirilməsi də bu cür korroziya risklərini qiymətləndirməlidir. Xam neftin və ya 
neft məhsullarının ətraf mühitə təsadüfən sərbəst buraxılması ətraf mühitə 
və insan sağlamlığına bir sıra problemlər yarada bilər. Xam neft və neft məh-
sullarının yanması üçün müxtəlif potensiallar var. Bunlarda benzol, hidrogen 
sulfid, tuloul və ksilen kimi müxtəlif zəhərli kimyəvi maddələr də ola bilər. 
Bundan əlavə, neftin fiziki xüsusiyyətləri orqanizmlərin normal işləməsinə 
mane olur, xüsusən tüklü quşların üzmək, isti qalmaq və uçmaq qabiliyyətini 
itirilməsinə səbəb olur [1, 2]. Bundan əlavə olaraq, tarixdə dəfələrlə müxtəlif 
ölkələrdə neft boru kəmərlərinin yırtılması nəticəsində istər torpağa, istərsə 
də su mühitinə neftin dağılması nəticəsində ətraf-mühitə ciddi zərərlər dəy-
mişdir. Sonradan bu tip problemlər səbəbindən yaranmış vəziyyəti yaxşılaş-
dırmaq üçün külli miqdarda maliyyə vəsaiti xərclənmişdir. Bu kimi problem-
lərin baş verməməsi üçün boru kəmərləri inşa edilərkən həmin borular key-
fiyyət standartlarına cavab verməli və mütəmadi olaraq çəkilmiş boru 
kəmərlərinin monitorinqi aparılmalıdır. 
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METHODS OF SIMULATION AND OPTIMIZATION OF DRILLING 
PARAMETERS AND ANALYSIS OF FACTORS THAT HAVE AN 

EFFECT ON EFFICIENCY OF THESE PROCESSES 
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Bakı, Azərbaycan 

orkhan.r.mammadov@gmail.com 

Supervisor: Oktay Baghirov, Elman, SOCAR-AQS. 

Abstract 
Cost effectiveness and safety of drilling process depend on efficient Simulation and 

Optimization of main processes. Prior to Optimization, Simulation process should be done. 
However, appropriate Simulation process is mainly depending on relevance and accuracy of 
acquired data. When getting some parameters such as rig and/or bit related parameters, 
human or technological factors can cause some irregularities in real data. Additionally, 
accuracy and applicability level of methods for determining desired parameters are also 
affecting quality of actual data and these discrepancies can cause precision of simulation and 
ultimately optimization process. Introduction of Simulation and Optimization pre-drilling, 
analysis of parameters affecting the efficiency of these processes in order for getting more 
precise prediction relating to drilling process have been presented which help to reduce drilling 
costs, have convenient and safe drilling process and have higher efficiency wellbores. 
Corresponding results will be presented and respective points will be compared.  

The current approach involves application of Data Quality Control and Motor Differential 
Pressure Correlations for making acquired data more precise, collection of data from nearby 
drilled wells, Simulation of drilling process for new well, optimization of parameters for getting 
more efficient drilling process, feasible methods for getting desired parameters precisely are 
being involved in this approach. Complete governing equations are provided and the main 
methods are described in detail to permit readers to replicate all results.  

After looking through several works done on simulation, optimization for efficient drilling, 
several results obtained through observations can be stated. Efficiency of drilling process can 
be improved substantially if all desired data have been obtained accurately and drilling 
efficiency can be boosted up to even several hundred percent. Effect of Drill bit selection, 
lithology and some changes in lithology, local stresses-pressure and bit or BHA designing, 
Drilling parameter should be considered before doing any simulation. 

The main scope of this approach involves ability to predict all processes that can be 
encountered throughout drilling process and selecting the most appropriate drilling 
parameters and equipment for having cost-efficient drilling process.  

Key words: Drilling Optimization, Drilling Simulation, Effective parameters for efficient 
simulation and optimization 

Introduction 
It is undeniably accepted that effective drilling process is highly dependent 

on good simulation process which is being followed by optimization of some 
parameters such as WOB, RPM, hydraulics program, etc. Of course, efficiency 
of drilling process satisfies its cost effectiveness and in order to have cost 
reduction in drilling process, time spent on that should be decreased which 
depends on ROP. Dependence of overall cost on time can be observed in Eqn. 
1 and in order to have reduction in cost, appropriate ROP is being needed.  
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Cf =
(Tr + Tt + Tc) ∗ Cr + Tr ∗ Cm + Cb

D
      (1) 

Where, 
Cf is drilled cost per unit depth ($/m), Cb is the bit cost ($), Cm is 

downhole motor cost per unit time ($/hr) and Cr is the fixed operating cost of 
the rig per unit time ($/hr). In addition, Tr,Tt,Tc and D represents bit rotating 
time, total tripping time, pipe connection time and Depth drilled respectively 
(Hareland et al. 2008).  

Several models regarding on ROP have been deduced by different 
researchers from various experiments and after looking through these models 
and their equations, some problematic parameters are being encountered. 
One of these parameters is UCS which is being considered one of the most 
affective parameters. In order to get UCS of rock, coring process should be 
done after which laboratorial analysis are needed to become operated. On the 
other hand, these processes are very expensive (coring process) and time 
consuming (laboratorial analysis). Due to this fact UCS of formation rocks 
cannot be obtained for entire interval which makes the model less accurate. 
While some alternative methods have been developed for getting UCS values 
of rock. The more accurate ones among suggested methods are inverting 
ROP models of nearby drilled wells, Wireline data analysis, Application of AI 
(Artificial Intelligence), etc. While, it should be acknowledged that application 
of sonic velocity data is not so effective, as its results depend on other 
parameters such as cementation, weathering (the most influential parameter 
is weathering), tectonic disturbance, and large pore spaces. In addition, the 
mineral composition of the rock is also important, as well as porosity, water 
content, density, and particle size, the properties that are known to influence 
the wave velocity, compressive strength, and slake durability (Tanaino, 2005), 
(Olivera et al.1993), (Brown, 1981), (Bell, 1993),. Additionally, due to some 
technological matters, human factor and other unwanted issues, there can be 
some deviations from actual numbers in some parameters. In order to tackle 
with that Data Quality Control and Pressure Differential Correlations should be 
used in order to get more accurate results (Fazaelizadeh et al. 2010). Besides, 
inaccuracies in lithological data input, variations in lithology, irrelevant 
calibration of measurement devices, pore pressure variations and other 
machine, formation or human related factors can also affect quality of 
simulation and subsequently optimization process. Actions that are needed to 
be done will be stated in appropriate section of this paper.   

Apart from simulation or optimization, proper drill bit selection should be 
done and design and material of the selected bit should also be taken into 
consideration as resistance of the drill bit to the well conditions can be 
satisfied by appropriate selection of bit and its material and proper designing. 
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AZƏRBAYCANDA NEFT-QAZ SEKTORUNUN İQTİSADİ BAZAR 
MEXANİZMLƏRİNİN TƏYİNATI SFERASINDA APARILAN 

ARAŞDIRMALARA AİD ELMİ-TƏDQİQAT İŞİ 

Quliyeva Yeganə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
Bakı, Azərbaycan 

yegane_calal_84@mail.ru 

Elmi rəhbər: Dos. Ləzgiyev N.Y., Dos.Həşimov X.M. 

Xülasə: Azərbaycanda neft-qaz sektorunun iqtisadi bazar mexanizmlərinin təyinatı sfe-
rasında aparılan araşdırmalarda əvvəlcə neft-qaz sektorunda olan çatışmamazlıqlara toxunul-
muş, onların real səbəbləri göstərilmişdir. Neft istehsalı tarixi əsasən üç mərhələyə bölünmüş 
və çıxarılan neftin həcmi mərhələlər üzrə araşdırılmışdır. 

Elmi-tədqiqat işində səmərəli və rektabelli fəaliyyət quruculuğu, dinamik iqtisadi inkişaf 
faktorları, neftçıxarma kompleksinin müasir durumu, beynəlxalq neft kontraktları spektrində  
sahəvi infrastrukturdan faydalanma perspektivləri, audit xidməti, özəlləşdirmə, innovasiya kimi 
problemlər də təhlil olunmuşdur. 

Tədqiqat işində həmçinin struktur islahatlarının aparılmasına, səmərəli biznes işinin təş-
kilinə, milli sahibkar fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, azad iqtisadi zonaların təşkili məsələ-
lərinə dəyər verilmişdir. 

Açar sözlər:  modernizasiya, rektabelli investisyon, institusional, audit, innovasiya, 
sessiya, faktorinq. 

 

Аннотация: В исследованиях в области определения рыночных механизмов неф-
тегазового сектора в Азербайджане, в первую очередь коснулось недостатков в 
нефтегазовом секторе и наметили их реальные причины. История добычи нефти была 
разделена на три фазы, а объем добываемой нефти исследсовался поэтапно. 

В ходе исследовательской работы были проанализированы такие проблемы, как 
создание эффективной и направленной деятельности, факторы динамичного экономи-
ческого развития, текущее состояние нефтегазового комплекса, перспективы исполь-
зования отраслевой инфраструктуры в спектре международных нефтяных контрактов, 
аудиторские услуги, приватизация и инновации. 

В исследованиях также оценивалось структурные реформы, организация эффек-
тивного бизнеса, расширение национального предпринимательства и создание свобод-
ных экономических зон. 

Ключевые слова: модернизация, ректабельность, инвестиции, институциональ-
ный, аудит, инновации, сессия, факторинг. 

 

Summary: In the field of determination of economic market mechanisms of oil and gas 
sector in Azerbaijan, the researches in the field of oil and gas sector were first of all concerned 
with the shortcomings in the oil and gas sector. The history of oil production is mainly divided 
into three phases and the volume of oil extracted is examined in stages. 

Problems such as the creation of efficient and rectable activities, dynamic economic 
development factors, the current state of the oil and gas complex, prospects for the use of 
sectoral infrastructure in the spectrum of international oil contracts, audit services, 
privatization, and innovation have been analyzed in the research work. 

The research also focused on structural reforms, the organization of efficient business, 
the expansion of national entrepreneurship, and the creation of free economic zones. 

Key words: modernization, reactive investment, institutional, audit, innovation, session, 
factoring. 
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Azərbaycanın müstəmləkə asılılığı vəziyyətində olması onun iqtisadiy-
yatına çox ciddi mənfi təsir göstərirdi. Bu təsir hər şeydən əvvəl onun iqtisadi 
inkişafının ümumən məhdud səviyyəsində və iqtisadiyyatının daha dar çər-
çivədə təşəkkül etməsində özünü daha aydın biruzə verirdi. Sənaye əsasən 
Rusiya imperiyasının ümumi maraqlarına uyğun inkişaf edirdi. İstehsal edilən 
bütün sənaye məhsulunun 84,4%-i neft və onunla əlaqədar olan sahələrin, o 
cümlədən 79,6%-i neft hasilatının payına düşürdü. Eyni zamanda sənayenin 
bir tərəfli inkişafı onun Azərbaycan ərazisi daxilində yerləşməsində böyük 
nöqsanlar yaratmışdı. Bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 1913-cü ildə ölkədə 
istehsal olunan bütün sənaye məhsulunun 91,4%-i Abşeron iqtisadi rayonu-
nun payına düşürdü. Xarici kapital axınının sənayenin inkişafı üçün müəyyən 
müsbət əhəmiyyəti olsa da rus kapitalistləri kimi, Qərb kapitalistləri də çox 
vaxt istehsalı yenidən qurmadan imtina etməklə neft sənayesini texniki 
geriliyə məhkum edir, Bakı zəhmətkeşlərini amansız istismar etmək nə neftin 
qiymətini qaldırmaqla külli gəlir əldə edirdilər. Xarici kapitalın mövqelərinin 
genişlənməsi neft hasilatında rus və yerli firmaların xüsusi çəkilərinin hiss 
olunacaq dərəcədə azalmasına gətirib çıxardı. 

Birinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycanda baş verən xarici hərbi 
müdaxilə sonrakı illərdə sosialist inqilabı adı altında baş verən dağıdıcı hadi-
sələr, vətəndaş müharibəsi və  bolşeviklərin ermənilərlə birlikdə Azərbaycan 
xalqına qarşı apardıqları soyqırımı nəticəsində məsuldar qüvvələrin aparıcı 
sahəsi olan sənayenin dağılması özünü xüsusilə qabarıq göstərdi. Belə ki, 
1920-ci ildə sənaye 1913-cü ilin yalnız 43%-ə qədər məhsul verirdi. 

Azərbaycan orta əsrlərdə özünün çoxlu neft-qazı ilə məhşur idi, keçən 
əsrin axırlarında və indiki əsrin əvvəlində dünya neft biznesində aparıcı yerlər 
tuturdu. 

Buna baxmayaraq, təəssüf ki, Azərbaycan heç vaxt öz sərvətlərinin tam 
ixtiyarlı sahibi olmamışdır. Azərbaycan suveren dövlət olanda elə bil ki, “qara 
qızılın” ecazkar qüvvəsinin də xalqın rifahı naminə istifadə etmək üçün əlve-
rişli imkan yarandı. 

Neft istehsalı tarixində 1872-1903-cü illəri üç mərhələyə ayırmaq və hər 
bir mərhələni ayrıca tədqiq etmək lazımdır. 1880-ci ildə ümumi faydalı neft 
istehsalı 25 min puda çatırdı. Neftin əsas həcmi Balaxanı və Sabunçu sahə-
lərinin payına düşürdü. 1880-1900-cı illərdə Balaxanıda 1597 min pud Sa-
bunçuda 2954 min pud neft çıxarılmışdı. Neft quyularının sayı kəskin artırdı. 
Belə ki, 1880-ci ildə 201 quyu olduğu halda, 1903-cü ildə quyuların sayı 3452 
vahid təşkil edirdi. Hələ 1893-cü ildən ABŞ-ın neft istehsalı ilə yarışa girən 
Bakı neft sənayesi 1895-ci ildə 377 min pud  (ABŞ-dan cəmi 10 min pud az) 
neft istehsal edərək bu ölkəni Rusiyanın bütün bazarlarından sıxışdırıb 
çıxardı.  1898-ci ildə ABŞ-ın 378 min pud neft istehsalına qarşı 450 min pud 
neft çıxaran Bakı dünya bazarlarında hökmranlığını özünə qaytardı. Sonrakı 
1904-1918-ci illərdə neft istehsalı azalaraq 1918-ci ildə 178 min puda düşür. 
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Əsası 1973-cü ildən başlanan qaz istehsalının artması qaz sənayesi 
səviyyəsinə qədər inkişafı təmin edəcəkdir. Hələ ki, qaz istehsalı öz yerləş-
məsini lazımınca genişləndirməmişdir. Təbii qazın əsas həcmi, yəni çox 
hissəsi Xəzər dənizi neftli-qazlı rayonundadır. Quru ərazidə məsələn, 
Suraxanıda, Qaradağda və Siyəzən neft mədənlərində neftə qazılan quyular 
təbii qaz hasilatı verirlər. Çıxarılacaq qazın həcminin artacağı proqnozlaş-
dırılır. Hələ Mezozoy, Kaynozoy və Eynazoy çöküntüləri istismara hazırlan-
mamışdır. 

"Yeni əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm 
hadisələrdən biridir. O, faktiki olaraq dövlət quruculuğunun yeni mərhələ-
yə qədəm qoymasını ifadə edən faktorlar sırasındadır. Bu prosesin geo-
siyasi aspektdə çox vacib cəhəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil 
dövlət quruculuğunu beynəlxalq aləmdə nüfuzunu sürətlə yüksəltməklə 
inkişaf etdirir. Artıq ölkənin etibarlı tərəfdaş obrazı formalaşıb. Dünyanın 
nəhəng enerji şirkətlərinin hər biri Bakı ilə əlaqələrin qurulmasına can atır. 
Bu prosesin əsasını Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən neft strate-
giyası qoyub. Hazırda onu Prezident İlham Əliyev böyük uğurla inkişaf et-
dirməkdədir. "Yeni əsrin müqaviləsi" məhz bu titanik zəhmətin bəhrəsidir. 

Nəticələr 
1. Neft-qaz sektorunun modernizasiyasının alternativ iqtisadi bazar mexa-

nizmlərinin təyinatı sferasında aparılan araşdırmaların elmi əsaslarını möh-
kəmləndirmək məqsədi ilə tədqiqat işində səmərəli və rektabelli fəaliyyət 
quruculuğu, dinamik iqtisadi inkişaf faktorları, neftçıxarma kompleksinin 
müasir durumu, beynəlxalq neft kontraktları spektrində sahəvi infrastruktur-
dan faydalanma perspektivləri, investisyon siyasət, institusional islahatlar, 
kompleksin bazar iqtisadiyyatına adaptasiyası, audit xidməti, özəlləşdirmə, 
innovasiya, sanasiya ilə bağlı problemlər təhlil olunmuşdur. 

2. Tədqiqat işində həmçinin sahədə struktur islahatlarının aparılması 
səmərəli biznes işinin təşkili, milli sahibkar fəaliyyətin genişləndirilməsi, Azad 
İqtisadi Zonaların təşkili, sessiya və faktorinq təyinatlı iqtisadi texnologiyala-
rın, neftin keyfiyyət bankının yaradılması kimi məsələlər də neft-qaz təsərrü-
fatının iqtisadi modernizasiyasının gerçəkləşdirilməsinin alternativ bazar 
mexanizmləri sırasındadır. 
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ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏYİ OLAN BİOQAZDAN             
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Xülasə 
Yer planetində enerji resurslarına olan təlabatın daim artması cəmiyyəti hələ də nara-

hat etməkdə davam edir.Təqdim olunan məqalədə alternativ (bərpa olunan) enerji mən-
bəyi olan bioqazdan enerji istehsalı və bioqazın müasir istehsal qurğusu haqqında mate-
riallar araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: bioqaz, elektrik enerjisi, iqlim, biokütlə, davamlı inkişaf 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ БИОГАЗА, АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ (ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОВРЕМЕННОГО БИОГАЗОВОГО 

УСТРОЙСТВА) 
Аннотация: Спрос на энергоносители на планете все еще растет, и сообщество 

все еще обеспокоено. 
Ключевые слова: биогаз, электричество, климат, биомасса, устойчивое развитие. 

 
Energy Production from Biogas, Alternative Energy Source being 

(Principal Scheme of Modern Biogas Device) 

Summary: The continuing increase in energy demand on Earth continues to trouble 
society. The article presents materials on the production of energy from biogas,which is an 
alternative (renewable) energy source, and the modern biogas production facility. 

Keywords: biogas, electricity, climate, biomass, sustainable development. 
 

Giriş. Bioqaz texnologiyaları son bir neçə il ərzində əhəmiyyətli irəliləyiş 
əldə etdi bununla da iqtisadi və ətraf mühit göstəricilərinin nəzərə çarpacaq 
dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb oldu, lakin diqqətli planlaşdırma və əlverişli 
bazar şəraitinin yaradılması hələ də bioqaz layihələrinin kommersiya 
baxımından məqsədəuyğun olması həlledici amillər olaraq qalır. Bundan 
əlavə, bioqaz qurğusunun düzgün işləməsi gəlirləri daha da artıra və geri 
ödəmə müddətini qısalda bilər, beləliklə bioqaz layihələrini adi qalıcı elektrik 
enerjisi istehsal sistemlərinə cəlbedilməsi alternativ halına gətirir. 

Elmi ictimaiyyət arasında iqlim dəyişikliyinin sürətlə irəliləməsi və dövrü-
müzün əsas ekoloji təhlükəsi yaratması barədə ümumi bir fikir mövcuddur. 
İqlim dəyişikliyi ən erkən mərhələdən həll olunmasa, bu yaxın gələcəkdə 
baha başa gələcək və həyat üçün təhlükəli bir problemə çevriləcəkdir. Buna 
görə iqlim dəyişikliyinin səbəblərini həll etmək və onun nəticələri ilə ciddi 
məşğul olmaq dünya miqyasında yerli və milli hökumətlərin iş gündəliyinin 
əsas məsələsi olmalıdır.İqlim dəyişikliyinin mövcud tendensiyalarını və bio-

mailto:semaye334@mail.ru
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qaz istifadəsindən əldə olunan üstünlükləri nəzərə alaraq bioqaz layihələrinin 
daha sürətli yerləşdirilməsini aktivləşdirmək üçün böyük ehtiyac var. 

İşin məqsədi mövcud bərpa olunan bioqaz enerji mənbələrini araş-
dırıb,onun üstün və çatışmayan cəhətlərini qeyd edib,yaxın gələcəkdə ondan 
mümkün qədər istifadə etməkdir. 

Bioqaz- Bioloji kütlənin  anaerob qıcqırması nəticəsində yaranan, metan 
qazının ayrılması ilə müşayiət olunan qazdır. İstənilən kəndi təsərrüfatında il 
ərzində kifayət qədər peyin, bitki qalıqları müxtəlif  bitki və heyvan mənşəli 
üzvi tullantılar yığılır. Adətən onlar parçalandıqdan sonra üzvi gübrələr kimi 
istifadə olunur, lakin bu çürümə prosesi zamanı istilik və qazın ayrılmasını 
çox az insanlar bilir. Halbuki bu enerjidən kənd sakinləri çox sərfəli istifadə 
edə bilər. Belə hesab edilir ki, hər bir insan gün ərzində təxminən 1kq kom-
munal tullantı əmələ gətirir ki, onunda 40% -ə qədəri üzvi maddələrin payına 
düşür[1]. Bir baş iri buynuzlu heyvanın gündəlik peyindən 1,7 m3 bioqaz is-
tehsal edilir və bir m3 bioqazdan 2-3 kvt\saat  elektrik enerjisi istehsal etmək 
mümkündür. 

Bioqazın tərkibini 45-75% metan qazı (CH4), 25-50% karbon qazı (CO2), 
1-10% su buxarı, az miqdarda oksigendən (0-2%), azotdan (0-5%) və digər 
birləşmələr, məsələn, ammiak, hidrogen sulfid (H2S)  təşkil edir. Bioqazın 
tərkibindən CO2 çıxarıldıqdan sonra biometan alınır. Bu isə təbii qazın tam 
analoqudur. 

Bioqazın xüsusi növlərindən biri zibilxana qazı adlanır. Burada  bioqaz 
zibilxanaların məişət tullantısından alınır. Bərk məişət və istehsalat tullan-
tıları üzvi maddələrlə zəngin olduğu üçün onlardan enerji də istehsal edilir  
belə ki,  2 min çeşidlənməmiş tullantıdan alınan enerji ilə 60 min kənd evi tə-
min olunur. Hollandiada məhşur “Qrantmay” kompaniyasının texnologiyası 
ilə istehsal olunan bioqaz enerjisi ilə 100 min mənzil təmin olunur. Bioqaz 
bərpa olunan enerji mənbəyi hesab edilir.Çünki ,onun yaranması bitkilərlə 
bağlıdır. Bitkilər isə davamlı qulluq zamanı hər il bərpa olunduğundan tü-
kənməz resurs sayılır. Milyon illər ərzində yaranan təbii qazın isə ən optimal 
ehtiyatı 50-100 il qiymətləndirilir. 

Bioqazın istehsalında ekoloji aspekt. Bioqazın istehsalı metan qazı-
nın atmosferə atılmasının qarşısını alır . Metanın istixana effektinə təsiri CO2 

qazına nisbətən 21 dəfə çoxdur və atmosferdə 12 il qalır[2]. Biokütlə isti, 
rütubətli və oksigensiz şəraitdə bakteriyalar tərəfindən parçalana bilər. 
Anaerob həll oluna bilən parçalanma prosesi təbii olaraq ya da həll olma 
anbarında nəzarət altında olan şəraitdə baş verə bilər. Anaerob həll olma 
zamanı həll olunan biokütlə bakteriyalar tərəfindən yağ turşularına parça-
lanır, metan əmələ gətirən bakteriyalar yağ turşularını metana çevirir.(şəkil1) 

Biokütlə çürüməsinin dərəcəsindən asılı olaraq anaerob həll olmanın iki 
növü vardır: mezofilik həll olma (həll olma anbarında biokütlənin saxlanma 
müddəti 20-30 gün, prosesin temperaturu 32-38 ° C arasında dəyişə bilər) 
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və termofilik həll olma (həll olma tankında biokütlənin saxlanma müddəti 
12-20 gündür, prosesin temperaturu 50-55°C dəyişə bilər). Müəyyən bir layi-
hə üçün hansı prosesin daha uyğun olması bir çox amillərdən asılıdır. Bu-
nunla birlikdə, hər iki proses müxtəlif üstünlüklər təklif edə bilər. Mezofil həll 
olmanı həyata keçirmək daha asan və daha ucuzdur, termofilik həll olma 
zamanı qaz çıxışı daha yüksəkdir, saxlama müddəti qısalır və həll olma 
anbarı daha kiçikdir, lakin prosesin istiliyi daha yüksək və avadanlıqları daha 
bahalıdır. 

 

Şəkil 1. Metan qazının istehsalı 

Bioqaz istehsalı. Hal- hazırda sənaye və ya əl sənəti ilə hazırlanmış 
bioqaz qurğularından istifadə edilir.Sənaye qurğularını əl sənəti ilə  hazırlan-
mış analoqlardan fərqləndirən cəhətlər onların mexanizasiyaya, qızdırıcı sis-
temlərinə, homogenizasiya və avtomatik qurğularına malik olmasındadır. 
Müasir bioqaz qurğusunun prinsipial sxeminə və qurğunun iş prinsipinə nə-
zər salaq (Şəkil2). Qurğunun iş prinsipi beledir; (1) biokütlə maşın vasitəsilə 
daşınaraq (2) biokütlənin saxlanılma çəninə boşaldılır və çən biokütlə üçün 
ilk dayanacaqdır.Saxlanılma çəninin ölçüsü və dizaynı,mövcud biokütlə növü 
və miqdarı ilə müəyyən edilir. (3) Biokütlə nasos stansiyası vasitəsilə mütə-
madi olaraq (4) həll olma çəninə vurulur,həll olma çəni anaerob bakteriyaların 
böyüməsi, məhsuldar bir populyasiyaya çoxalması və çevrilməsi üçün əlve-
rişli şərait yaradan qapalı, izolyasiya edilmiş və oksigensiz bir cihazdır. Daimi 
su saxlamaq üçün içərisində isti su boruları qurulur anaerob həll olmanın 
inkişafı və tərəqqisi üçün vacib olan temperatur yaradılır. Bəzən biokütlənin 
yüngül materialları üst tərəfə üzə bilər, ağır maddələr isə həll olma anbarının 
altına yerləşə bilər. Buna görə əlavə avadanlıqlar (mexaniki qarışdırıcı və s.) 
biokütləni hərtərəfli qarışdırmaq və beləliklə davamlı həll olma prosesi üçün 
ideal bir mühit yaratmaq lazımdır..Bioloji kütlənin qicqirması nəticəsində 
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bioqaz ayrılır (5) bioqaz tutucusunda yığılır.(6) Bioqaz təmizləyici qurğu bio-
qazda olan rütubət, hidrogen sulfit, ammonyak və digər qazların çıxarılması 
üçün avadanlıqların quraşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu 
bioqaz komponentləri avadanlıq üçün çox korroziyadır və sistemdə nasazlıq 
yarada bilər.Anaerobik həzmdən sonra qalan materiallar (7) qazma çənində 
saxlanılır burada yığılan biokütlədən torpaq kondisionerləri və gübrə kimi 
istifadə edilə bilər.(8) Alov, qaz hasilatı qazı saxlaya biləcəyi miqdardan çox 
olduqda artıq bioqazı yandırmaq və ya xidmət zamanı istehsal olunan 
bioqazı yandırmaq üçün istifadə olunan ehtiyat cihaz kimidir.Yaranan bioqaz 
ilk öncə saxlama kamerasında toplanır sonra  istilik istehlakçılarına ötrülür 
(9).Bioqazı istilik və elektrikə çevirmək üçün kogenerasiya qurğusu bioqaz 
istifadəsi avadanlıqlarının əsas hissəsidir. Dörd qurluşlu, qığılcım 
alovlandırıcı və sabit iş üçün hazırlanan qaz mühərrikidir. Qaz mühərrikinin 
ölçüsü və dizaynı istehsal olunan bioqazanın miqdarı və keyfiyyətindən 
asılıdır. Adətən onların güc aralığı bir neçə kilovattdan bir neçə meqavat 
arasında dəyişir (10).Transformator (11) enerji  tənzimləyicisidir bioloji 
kütlədən alınan enerjini tənzimləyərək elektrik paylama(12) şəbəkəsinə 
ötürür. 

 

Şəkil 2. Müasir bioqaz qurğusunun prinsipial sxemi.1 - biokütlə; 2- biokütlənin saxlanıldığı 
çən; 3 - nasos; 4 - Həll olma çəni ; 5 – Bioqaz tutucusu; 6 - Bioqazı təmizləmə və 
sıxma qurğusu; 7-qazma çəni, 8-Alov;9 - İstilik istehlakçıları; 10 -Cogeneration bitki; 
11 Transformator; 12 - elektrik paylama şəbəkəsi. 

 

Bioqazın ətraf mühitə təsiri. Fermalarda və biokütlənin əsas mənbələri 
olan qida emalı sənayesində tullantıların idarə olunması mövcud ən yaxşı 
təcrübələri nəzərə alan və ekoloji cəhətdən sağlam tədbirləri tətbiq edən şə-
kildə biokütlənin inkişafı və istifadəsi üçün əsas çərçivə olmalıdır. Gözlənil-
məz nəticələrlə üzləşməyə başladığımız üçün iqlim dəyişikliyinə yeni bir ya-
naşma tətbiq etmək lazımdır. Bu yanaşma istixana qazı tullantılarının (ilk 
növbədə metan, karbon qazı, azot oksidi və s.) daha da artmasının qarşısını 
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almaq üçün müxtəlif tədbirləri əhatə etməlidir. Müasir ekoloji standartların 
yaradılması və tətbiq edilməsi, xüsusən də bioloji parçalanan tullantıların ida-
rə olunması üçün daha yaxşı və təmiz mühitin yaradılması normal haldır. 
Daha geniş bir perspektivdə biokütləyə, qayğıya ehtiyacı olan tullantılar kimi 
deyil, inteqrasiya edilmiş tullantıların idarəetmə sisteminin bir hissəsi kimi 
qəbul edilmədiyi təqdirdə çox dəyərli bir aktivə çevrilə bilər.  

Biokütlə idarə olunan şəraitdə işlənərsə və inkişaf etmiş bioqaz ener-
jisindən faydalanarsa, geniş çeşidli üstünlüklər təklif edir: 

•  Ətraf mühitin təhlükəli istixana qazından (metandan) qorunması 
•  Qoxunun əhəmiyyətli dərəcədə azalması 
•  Mikrob patogenlərinin və alaq otlarının toxumlarının məhv edilməsi 
•  Həll olmanın torpaq kondisioneri və gübrə kimi istifadəsi 
•  Fermalarda və qida emalı sənayesində tullantıların idarə olunması 
•  Biomüxtəlifliyin qorunması 
•  İstilik və enerji istehsalı üçün emissiya tələb edən qaz yanacaqlarının 

dəyişdirilməsi 
•  Mərkəzləşdirilməmiş və birləşdirilmiş istilik və enerji istehsalı 
•  Elektrik enerjisi (və nəticədə istilik) satışından əlavə maliyyə gəlirləri 
•  Yerli məşğulluğun artırılması => iqtisadi rifaha dəstək və s. 

Biokütlənin düzgün istifadə olunmaması və ya atılmasa, ciddi təhlükə 
yaradır: 

•  Biokütlənin lazımi şəkildə atılmaması torpaq və yeraltı suların çirklənmə-
sinə səbəb ola bilər 

•  Xəstəliklərin yayılması potensialının artması 
•  İnsan və heyvan sağlamlığı üçün artan təhlükə 
•  Bioqaz çox alovlanır => partlayış təhlükəsi və s. 

Nəticə. Davamlı inkişafın gücləndirilməsi bununla da ətraf mühitin təsi-
rini minimuma endirməklə həyat səviyyəmizi və həyat keyfiyyətimizi yaxşılaş-
dırmaq çox vacib məsələdir. Bioqaz texnologiyalarının geniş yayılması qlobal 
təbii sərvətlərə böyük dərəcədə qənaət etməyə və biomüxtəlifliyi qorumağa 
xidmət edir.Bundan əlavə, biokütlənin bütün potensialından istifadə yerli iqti-
sadiyyatın inkişafına və əlavə iş yerlərinin açılmasına da öz töhfəsini verə-
cəkdir.     
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Abstract 
This article aims to provide the gist of renewable energy by taking into consideration the 

pros and cons of its usage and its relevance in the future. 
“Renewables should be like the Manhattan Project and the Apollo Project- the 

government should put tens of billions of dollars into R&D”- Bill Gates 
Key Words: Renewable Energy, sustainable development, non-renewable resources, 

pollution, climate change. 
Youtube Link: (Video on renewable energy created by my team):  
https://youtu.be/Foh-55xyJv4 
 

Introduction 
In the middle of the global environmental crisis, renewable energy takes 

pivotal stage as it has the potential to tackle with the problems related to 
pervasive climate change and assorted pollution. Renewable energy is 
steadily supplanting ‘dirty’ fossil fuels in the power sector, offering the benefit 
of lower carbon emissions and other pollutants. Nowadays, the green energy 
has become increasingly more modish and economical around the globe that 
offers a promise of a clean energy future. But not all the energy sources 
hawked as ‘renewable’ are advantageous to the environment as biomass 
and large hydroelectric dams create onerous compromises when 
contemplating the reverberation on climate change and wildlife.  

Overview of Renewable energy 
Renewable energy is a kind of clean energy that is provided by natural 

sources present in the nature. A renewable resource is a natural resource 
which will replenish to substitute the part exhausted by usage and 

https://youtu.be/Foh-55xyJv4
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consumption, either through natural reproduction or other recrudescing 
processes in a finite time period. Renewable resources are part of earth’s 
natural environment and the largest components of its ecosphere. The main 
forms of renewable energy are solar, wind, hydro, biofuel and geothermal. 

Clean energy has far more to commend it than just being green. The 
growing sector has created jobs, made electric grids more resilient, helped 
in lowering energy bills and expanded energy access in developing nations. 
All these considerations have contributed to a renewable energy renaissance 
in the recent years, with wind and solar setting new records for electricity 
generation. 

Reliance on renewable resources 
Over the past years, humankind have heavily relied on oil, gas, coal and 

other fossil fuels to power everything from light bulbs to automotive to 
industries. Fossil fuels are engrafted in nearly everything we do and as a 
ramification, the greenhouse gases released from the burning of these fuels 
have reached historically at elevated levels.  

Also, the non-renewable resources are only available in paltry amounts, 
usually found in specific parts of the planet and take a prolong time to renew. 
The usage of renewable energy, in specific, was due to the need to limit the 
dependency on the fossil fuels, which for a long time since the inception of 
the 21st century was used for domestic purposes and power-industries which 
has resulted in environmental degradation, pollution and global warming. 
Renewable energy provided a solution to this problem as they are not only 
inexhaustible but also have less adverse effects on the environment. The 
eco-friendly renewable energy has displaced the conventional fuels in power 
generation, heating, transportation and rural (off-grid) energy services. 

Benefits of renewable energy 
 It can combat climate change and offers numerous health and 

environmental benefits. 
 It is a reliable source of power as it will never run out. 
 It helps in diversifying energy supply and reducing reliance on imported 

fuels. 
 It is cost effective as the maintenance requirements are lower. 
 It creates employment opportunities and leads to economic 

development. 
Drawbacks of renewable energy: 

 It is difficult for renewable energy sources to generate power on the 
same large scales as fossil fuels. It offers low-efficiency levels. 

 It poses geographic limitations as renewable energy are location-
specific. 

 Both solar and wind energy are intermittent, that is, they will only 
generate energy only when the sun is shining, or wind is blowing. 
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 Most forms of renewable energy require storage capabilities. 
 While one can save money by using renewable energy, the technologies 

are usually more expensive upfront than conventional energy 
generations. 
Solutions to the renewable energy crisis 
The best way to escape from the problems is to identify and solve them. 

Indeed, we cannot totally rely on the renewable energy sources due to their 
downsides, but we can wisely limit our reliance on non-renewable resources 
by adopting the following paths for the sustainable energy future: 

 
 Installation of rooftop photovoltaic (PV) solar systems, using 

alternative vehicles (electric vehicles), removing policy and regulatory gaps, 
providing interest-free loans for the purchase of renewable energy 
equipment, shouldering responsibility on the policy makers to swipe to 
renewable energy and raising public awareness. 

Conclusion: 
When it comes to renewable energy, the advantages outweigh the 

disadvantages. Renewable energy is increasingly preferred due to their 
extensive merits including the attribute of renewability, efficiency, 
affordability, low environmental pollution and creation of employment 
opportunities. Admonishing for renewables or using them in homes, can 
escalate the transition toward a clean energy future. Undeniably, the 
renewable energy has substantial potential to manage the energy crises, 
climate change, environmental degradation and at the same time it has the 
tendency to meet the future energy needs. 
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Abstract. 
Azərbaycan Respublikası dünyada zəngin tükənən bərpa olunan və bərpa olunmayan 

təbii sərvətlərə malik olması ilə tanınmaqdadır. Xüsusilə də təbii ehtiyatlardan neft və qaz 
Azərbaycan sənaye iqtisadiyyatının ən əhəmiyyətli resursu, yəni əsas iqtisadi gəlir mənbəyi 
hesab edilir. Lakin məlumdur ki, bu resursların istifadə edilməsi zamanı ekoloji norma və 
prinsiplər gözlənilmədikdə, həm geniş həm də kiçik miqyaslı bir çox ekoloji probləmlər yaranır 
və bu da ətraf mühitin korlanmasına gətirib çıxarır. Buna uyğun olaraq, məqalədə neft-qaz və 
neft-qaz məhsullarının istehsal və istehlakı zamanı ortaya çıxan ekoloji problemlər və uyğun 
həlli yolları ümumdünya ətraf mühit normalarına əsasən araşdırtılmışdır.  

Key words: neft, ekoloji problem, həlli yolları, davamlı inkişaf 

 
Neft-qaz kimi tükənən təbii sərvətlər ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı 

üçün əsas amilləri hesab edilsə də, ölkəmizdə bir sıra ekoloji problemlərin 
ortaya çıxması da məhz bu təbii sərvətlərimizdən əsrlər boyu kortəbii 
istifadəsindən qaynaqlanmışdır. Belə ki, ölkəmizin neft sənayesinin keçmiş 
SSRİ-də umumi Sovet iqtisadiyyatı, müstəqilliyimizin ilkin dövrlərində isə ökə 
iqtisadiyyatını və sosial həyat tərzinin yüksəldilməsi üçün plansız, ekstensiv 
kütləvi və fərdi istifadələr ölkəni həllini təcili tələb edən ümumi ekoloji 
problemlərlə qarşı-qarşıya qoymuşdur.   Məlumdur olduğu kimi, miqyasına 
görə  neft sənayesi birbaşa olaraq əsasən lokal (yerli), regional və dolayısı 
ilə qlobal ekoloji problemlər yaradır. Lokal və eləcə də regional xarakterli 
problemlər olaraq, neft ehtiyatlarının mənbələrdən çıxarılması, xammal 
olaraq normadan çox istehsala cəlb edilməsi, neft və neft məhsullarının 
istehlakı, emalı prosesi zamanı texniki məhdudiyyətlərin olması nəticəsində 
ölkəmizdə ətraf təbii mühit komponentlərinin çirklənməsi, neft sənayesi 
tullantılarının normadan artıq torpaq səthində və yer altında toplanması 
halları baş vermişdir. Neft, qaz ehtiyatları kimi bərpa olunmayan təbii 
sərvətlərin istismarı zamanı qlobal xarakterli ekoloji problemlər isə istehsal 
və emal zamanı neftdən ayrılan zəhərli-zərərli qaz və toz şəkilli tullantıların 
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birbaşa olaraq atmosferə atılmasının hava sirkulyasiyası və atmosfer 
səthində buludların tərkibində toplanaraq böyük su dövranı nəticəsində turşu 
yağıntılarının yer səthinə yağması zamanı baş verir. Ölkə ərazisində neft 
sənayesinin ekstensiv inkişafı ilə əlaqədar neft-qaz hasilatından və 
emalından yaranmış özünəməxsus əsas ekoloji problemlər aşağdakılardır:  

 səmt qazları‐ metan, uçucu üzvi birləşmələr, qazın yandırılması və s. 
kimi emissiyaların atmosferə atılaraq atmosfer havasını korlanması;  

 yerüstü və qrunt sularına, o cümlədən Xəzər dənizinə quyu 
avadanlıqlarında və kompressor stansiyalarında sudan istifadə, yuma 
nəticəsində çirkləndirici maddələrin axıdılması;  

 neftlə birgə yüksək minerallaşmış lay sularının yerin üst təbəqsinə 
çıxarılaraq torpaq qatında toksiki gölməçələrin toplanması; [2] 

 qəza nəticəsində neft dağılmaları və ya qazma şlamları və onların 
basdırılması nəticəsində torpaqların neft və neft məhsulları ilə 
çirklənərək məhsuldarlığının itməsi və ya yaşayış üçün əlverişsiz əraziyə 
çevrilməsi; [2] 

 istismardan çıxarılmış texniki avadanlıqlar, üzən vasitələrin qalıqları və 
təmir‐tikinti işləri nəticəsində formalaşan bərk tullantıların toplanaraq 
qalması; [2] 

 neft-qaz nəqli məqsədilə boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı torpaq işləri 
ilə əlaqədar relyefin dəyişdirilməsi, torpağın strukturunun pozulması, 
bitki örtüyünün məhv edilməsi kimi təbii landşafta edilən müdaxilələrin 
mənfi təsirləri və s.[2]             
Bütün bu tip ekoloji problemlər yaşadığımız ətraf təbii mühitimizin 

keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini aşağı salır, təbii mühiti korlayır, eləcə də 
iqtisadi səmərililiyi aşağı salır. Ekoloji problemlərin aradan qaldırılması və 
təbii mühitin mühafizəsi ölkə sosial-ekoloji məsuliyyət siyasətinin əsas gün-
dəmindədir. Bu baxımdan, ortaya çıxmış ekoloji problemlərin aradan qaldı-
rılması üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb, həyata keçirilməlidir. İlk öncə 
neft hasılatını kortəbii deyil, səmərəli – davamlı ekoloji-iqtisadi inkişaf stra-
tegiyasına əsasən planlı istismarı təşkili təmin etmək lazımdır. Bu zaman neft 
xammalının çıxarılması, emalı, sənayedə istifadəsi zamanı ekoloji standart-
ların prinsip və normaları izlənməli, texnoloji imkanları nəzərə alınmalı (xü-
susilə tullantısız texologiyaları tətbiq etmək), istehsal zamanı ətraf təbii mü-
hitə zərər vurulmasının qarşısını almaq məqsədilə əvvəlcədən dəyə biləcək 
iqtisadi və ekoloji ziyan qiymətləndirilməlidir. Biolojimüxtəlifliyin və insan sağ-
lamlığının mühafizəsi məqsədilə neft zavodları ətrafında mütləq sanitar-
ekoloji zolaqların (xüsusi hava təmizləyici xüsusiyyətli növ bitki örtüyünün) 
salınması əsas tədbirlərdən biridir.[8] Ekoloji-sosial məsuliyyəti diqqət mər-
kəzində saxlayaraq yaxın ətraflardakı yaşayış zonalarında atmosfer hava-
sının tərkibi və radiasiya həddi gündəlik, həftəlik və aylıq olaraq ölçülməli və 
normadan yüksək  olan hallarda sakinlərin sağlamlığı üçün önləyici tədbirlər 
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görülməlidir.  Həmçinin neftlə çirklənmiş torpaqlarda radiasiya və çirklənmə 
dərəcəsi müəyyən edilməli, ona uyğun rekultivası işləri aparılmalı, stasionar 
və səyyar obyektlərdən atmosfer havasına, su hövzələrinə, torpaq örtüyünə 
atılan tullantıların YVQH-nin gözlənilməli, çirklənmədən mühafizəsi məqsə-
dilə müəssisələrdə təmizləyici qurğuların qurulmalı, su hövzələrinə çirkab 
sularının birbaşa axıdılmasının qarşısı alınmalıdır. [8] Eləcə də, enerjiyə qə-
naət etməklə, alternativ enerji mənbələri (günəş və külək enerjisi) ilə neft 
istehsalı prosesinin enerjiyə olan tələbatını ödəməklə enerji effektivliyi artır-
maq ekoloji vacib  həlldir.  

Qısacası, ekoloji problemlərin qeyd olunmuş prinsiplərə əməl edərək və 
baş vermiş ekoloji problemlərin qarşısı almaqla Azərbaycanda sağlam 
iqtisadi-sosial inkişafı təmin etmək hazırda dövlətin prioritet strategiyasıdır.  
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XÜLASƏ 
 İlk dəfə olaraq “Bibiheybətneft” NQÇI yatağından götürülmüş lay suyuna nanoalüminium 

və polmer əsaslı reagentdən hazırlanmış kompozitlə təsir edərək, baş verən dəyişikliklər təhlil 
edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, kompozitin əlavəsindən sonra mühitin sıxlığının azalması və 
sedimentasiya effektinin artması baş vermişdir.  

Açar sözlər: lay suyu, neft hasilatı, çöküntü, nanoalüminium, ətraf mühitin mühafizəsi. 
 

İşin aktuallığı: İqtisadi və ekoloji krizis şəraitində ətraf mühitin mühafizə-
si və su resurlarından səmərəli istifadə vacib sosial məsələlərdəndir. Neftlə 
birgə hasil edilən lay sularının təbii mühitə təsiri və səmərəli istifadəsinin 
təmin edilməsində əsas tələblərdən olan yeni avadanlıqların alınması, qu-
raşdırılması üçün kapital xərclərə nanotexnologiya ilə qənaət etmək olar.  

Su - neftqaz sənayesində ən vacib resurslarındandır. Neftqaz mədənlə-
rində lay suyunun təmizlənmə metodlarının qeyri-universallığı və bu suların 
toksiki komponentlərlə zənginliyi onların utilizasiyası üçün böyük kapital və 
texnoloji şərait tələb edir. [Маммадова Н.И., Абдуллаева Л.А., 2018, с. 35-
38] 

Bibiheybət yatağının sulaşmış quyularından tonlarla hasil edilən sular 
lazımi keyfiyyətdə təmizlənmədiyindən təkrar istifadəsində xəttlərdə, kollek-
torlarda tez-tez tutulmalar və sızmalar müşahidə edilir.  Utilizasiya xəttlərinin 
köhnə olması və lay sularının yaxşı təmizlənməməsi bu suların qəbulunda 
böyük problemlər yaradır. Yerüstü və yeraltı su resurslarının qorunması na-
minə quyuların hermetikliyinin təmin edilməsi, mədən boru kəmərlərinin 
etibarlılığının artırılması və suvurmada istifadə edilən suyun təmizlənməsi 
istiqamətində kompleks işlər görülməlidir. Sadalanan problemlərin vacibliyi-
nə baxmayaraq, neftqazçıxarma sənayesində su resurslarından rasional isti-
fadə və ekoloji təhlükəsizliyin qorunması məsələləri hələ də əsaslandırılmış 
həllini tapmamışdır. Belə ki, neft mədənlərində eləcə də, “Bibiheybətneft” 
NQÇİ yatağında texnoloji proseslərdə lay sularının səmərəli istifadə edilməsi 
mövcud utilizasiya problemlərinin həllini gözləyir. 

“Bibiheybətneft” NQÇİ yatağında mürəkkəb hidrogeoloji quruluş, məh-
sulun sulaşması və neftvermə əmsalının azalması lay suyunun həcminin 
azaldılmasını və neftvermə əmsalını artıran üsulların təkmilləşdirilməsini 
tələb edir. [Şahbazov E.Q., Məmmədova N.İ., Bakı 2019, s. 25-28] 

mailto:naza_366@mail.ru
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İşimizdə məqsəd: yüksək minerallaşmış lay sularının fiziki-kimyəvi 
təmizlənmə mərhələsində nanoalüminium və polimer əsaslı kimyəvi reagent-
lə sulaşmış məhsuldar layların, qeyribircins süxurların filtrasiya müqavimətini 
tənzimləmək, neft hasilatını artırmaq, hasil edilən suyun həcminin azal-
masına nail olmaqdır.  

Təcrübi hissə: Eksperimnetal tədqiqatlara əsasən, qeyribircins məsa-
məli mühitdə hasilatın dinamikasına bir sıra faktorlarla yanaşı, sulaşmış lay-
ların filtrasiya müqaviməti və lay sularının mineralizasiya dərəcəsi təsir edir.  

İlkin mərhələdə gilli sulu məhlula əlavə edilən metal nanohissəciklə (Al 
50-70 nm) polimer əsaslı kimyəvi reagentin lay suyuna əlavəsindən sonra 
flokulyasiya prosesi baş verir və kompozit suyun fiziki-kimyəvi təmizlənmə 
mərhələsində çöküntünün strukturuna təsir edir. Gil suspenziyasının optimal 
qatılıq konstantı isə 4% təşkil edir. [Мягченков В.А., Барань Ш. (Баран 
А.А.), Бектуров Е.А., Булидорова Г.В., 1998. 257 с.] Lay sularında çökün-
tünün çökmə həcminin azalması sıx strukturun göstəricisi olan hissəciklərin 
yüklənməsinin pozulmasıdır. Çöküntünün çökmə prosesində həcminin məh-
dudlaşmasına dispers fazaların yüksək konsentrasiya zonasında hissəciklə-
rin qarşılıqlı təsiri ilə daha sıx-kompakt sturuktur əmələ gətirməsidir. Alümini-
um nanohissəcik əlavə edilmiş sistemdə çöküntünün vacib struktur göstəri-
cisi olan sıxlığın azalması müşahidə edilmişdir. Səbəb isə hissəciyin makro-
molekulyar məhlulda qlobulun yaranmasına təsir edən karboksil tərkibli elek-
trolit kompleksinin yaranmasıdır. Sistemdə elektrolitlərdə flokulyasiya effekti-
nin artması koaqulyasiya və flokulyasiyanın sinergetikası ilə əlaqələndirilir. 
Burada elektrolitlərin rolu elektrostatik itələyici qüvvələrin maneəsini azalt-
maqla xırda dispers hissəciklərin çökməsi və aqreqasiyasıdır. Elektrolitlərin 
konsentrasiya həddinin artması ilə ikiqat elektrik qatının sıxılması və elek-
trostatik itələyici qüvvələrin yaratdığı maneələrin elektrokinetik potensialının 
azalması sistemdə hissəciklərin maneəsiz qarşılıqlı təsirinə və polimer vasi-
təsilə adsorbsiyasına şərait yaranır.  

Nəticə 
1. “Bibiheybətneft” NQÇI yatağından götürülmüş lay suyuna nanoalümini-
um və polimer əsaslı reagentlərdən hazırlanmış kompozit əlavə edilərək 
tədqiq edilmişdir. 
2. Müəyyən edilmişdir ki, kompozitin əlavə edilməsindən sonra mühitin 
sıxlığının azalması və sedimentasiya effektinin artmasına səbəb olur.  
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Elmi rəhbər: Ağamalıyev Muxtar Məmməd 

Xülasə 
Müasir dövrdə mövcud su ehtiyatlarından istifadə və su təchizatı məsələlərində bir çox 

problemlər var. Qeyd edilən problemlərin müxtəlif həll yolları irəli sürülür ki, bunlardan da əsası 
məişət-içməli, sənaye və irreqasiya üçün tələbatı dünya okeanlarının (dənizlərin)  duzlu 
suyunun duzsuzlaşdırılması hesabına ödəməkdir [2]. Ancaq bu zaman duzsuzlaşdırma 
texnologiyalarında texnoloji prosesin həyata keçirilməsini təmin edən enerjinin alınması 
zamanı təbiətə birbaşa və ya dolayı yolla zərərli maddələr atılır. Bu isə öz növbəsində dünyada 
su çatışmazlığı problemini həll edərkən digər tərəfdən onun ekoloji çirklənməsinə gətirib 
çıxarır. Qeyd edilən vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün ən perspektivli təklif alternativ enerji 
mənbələrindən, ələxsus günəş enerjisindən istifadə etməkdir [3]. 

Məhz buna görə də dünyanın bir çox regionunda olduğu kimi Azərbaycanın da Pirallahı 
adasında yaşayan əhalinin istifadəsi üçün günəş duzsuzlaşdırıcı qurğunun işlənilməsi və 
tətqiqi məsələsi olduqca aktual hesab edilmişdir. Bu məqsədlə kompyuter simulyasiyası ilə 
Pirallahı adası üçün günəş radiasiyası qiymətləndirilmiş, qurğunun istilik-kütlə mübadiləsi 
proseslərinə əsaslanan  hesabı aparılmış və tətqiq edilmişdir [1]. Həmçinin qurğudakı suda 
CaCO3 ərpinin yaranma ehtimalı araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: günəş duzsuzlaşdırıcı qurğu, günəş enerjisi, ekoloji problem, istilik-kütlə 
mübadiləsi, Lanjelye indeksi. 

 

Günəş duzsuzlaşdırıcının qurğunun prinsipial sxemi və iş prinsipi: 

 

Şəkil 1. Günəş duzsuzlaşdırıcının qurğunun prinsipial sxemi 

1-gövdə, 2-şüşə təbəqə, 3-kondensat novu, 4-izolyasiya təbəqəsi, 5-günəş şüaları, 6-su 
buxarı, 7-kondensat damlaları, 8-duzlu su çəni, 9-şirinləşdirilmiş su çəni, 10-tullantı su çəni, 
11-arakəsmə, 12-xam su nasosu, 13-kondensat nasosu, 14-üflənən su nasosu. 
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Qurğunun iş prinsipi aşağıdakı kimidir: Xam su nasosu vasitəsi ilə su 
dənizdən götürülərək duzlu su (xam su) çəninə yığılır. Oradan isə təbii basqı 
hesabına hovuzun daxilinə verilən su yuxarıdan gələn günəş şüalarının he-
sabına qızır və buxarlanır. Hovuzda şüşə təbəqəsi istixana effekti yaratmaqla 
yanaşı Günəş şüalarının geri qayıtmasının qarşısını alır. Alınmış buxar şüşə 
təbəqəsinə toxunaraq kondensatlaşır. Bunun başlıca səbəsi isə şüsə təbə-
qəsinin xarici səth hissəsinin hava ilə soyudulmasındadır. Qurğunun daxi-
lində şüşə təbəqəsinin aşağı hissəsində alınan kondensat damlaları öz 
ağırlığı sayəsində sürüşər və şüşəylə hərəkət edərək kondensat novuna yı-
ğılır. Kondensat novundan  kondensat  boru vasitəsilə şirinləşdirilmiş su 
çəninə yığılır, oradan isə kondensat nasosu vasitəsi ilə tələbatçılara verilir. 
Qurğudan fasiləli üfləmə aparılaraq  üflənən su tullantı su çəninə yığılır ki, 
vaxtaşırı nasos vasitəsi ilə bu çəndən su xaric edilir [4]. 

Hesablama metodikası: İstilik kütlə mübadiləsi prosesini nəzərə alaraq 
aparılmış hesablamada qurğudan alınmış kondensatın kütləsi aşağıdakı kimi 
hesablanır: 

Mkon.=
qbux.

r
∙3600=hbux.

tsu-tş.h.

r
∙3600 , kq/(m2·sutka)    (1) 

Burada qbux-qurğunun şəffaf hissəsinə sudan buxarlanma  ilə keçən 
istilik axınının sıxlığıdır, Vt/m2 ; r-gizli buxarlanma istiliyidir, kC/kq; hbux-
buxarlanma ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalıdır, Vt/(m2·°C); tsu-
suyun temperaturudur, °C; tş.h.-şəffaf (şüşə) hissənin temperaturudur, °C. 

Buxarlanma ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalı aşağıdakı kimi 
hesablanır: 

hbux.=16,273∙10
-3

∙hkon.

Psu-Pş.h.

tsu-tş.h.
 , Vt/(m2·°C)         (2) 

Burada hkon.-konveksiya ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalıdır, 
Vt/(m2·°C); Psu- su səthindəki parsial təzyiqdir, Pa; Pş.h.- şüşənin aşağı 
səthindəki parsial təzyiqdir, Pa; tş.h.- şəffaf (şüşə) hissənin temperaturudur, 
°C. 

Konveksiya ilə sudan şəffaf hissəyə istilikvermə əmsalı aşağıdakı kimi 
hesablanır:   

hkon.=0,884 [(tsu-tş.h.)+(tsu+273)
Psu-Pş.h.

268,9∙10
3
-Psu

]

1
3⁄

, Vt/(m2·°C)       (3) 

Psu aşağıdakı kimi hesablanır: 

Psu=exp [25,317-
5144

tsu+273
] , Pa           (4) 

Pş.h. aşağıdakı kimi hesablanır: 

Pş.h.=exp [25,317-
5144

tş.h.+273
] , Pa       (5) 

tsu və tş.h.-nin qiyməti əsasən təcrübələrdən əldə edilir. Çoxsaylı təcrü-
bələr göstrəmişdir ki, səhər saatlarında suyun və şüşə hissəsinin tempera-
turları arasında temperatur fərqi azdır. Ancaq günorta saatlarına doğru və 
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günota saatlarında suyun və şəffaf hissənin temperaturu artsa da bu artım 
suyun temperaturu üçün daha böyük qiymət alır [5]. 

Lanjelye indeksi (L) belə hesablanır 
L=pHf  - pHt                (6) 

Burada, pHf – suyun və ya onun konsentratının faktiki pH-dır; pHt – CaCO3 - 
lə doymuş suyun və ya onun konsentratının pH-dır. L=0 olduqda, pHf  = pHt  
olur və su stabildir. L>0 olduqda, pHf  > pHt  olur və  CaCO3 çökəcəkdir. L<0 
olduqda pHf  < pHt   olur köhnə ərp həll olunacaq. 

Doymuş suyun və ya onun konsentratının pH-ı (pHt): 

pH
t
=pK

2
-pHH

CaCO3
-lgS

Ca
2+-lgS

HCO3
- +2√μ/(1+1,5√μ)           (7) 

Burada, pK2 – karbonat turşusunun II pillə dissosasiya  əmsalının mənfi 

loqarifmidir; pHH
CaCO3

 CaCO3 - ün həllolma hasilinin mənfi loqarifmidir; 

S
Ca

2+  və  SHCO3
-  - müvafiq ionların konsentrasiyasıdır mol/dm3; μ - məhlulun 

ion qüvvəsidir, mol/dm3. 
Məhlulun ion qüvvəsi: 

μ=0,5∑Si∙zi
2, mol/dm3              (8) 

Burada, Si-ionların ümumi konsentrasiyası mol/dm3; zi – ionun valentliyidir.  
     Hesabat qrafikləri:  

 
Şəkil 2. GŞQ-də alınan kondensatın miqdarının günün saatları üzrə dəyişməsi qrafiki 

Alınmış nəticələrin təhlilindən məlum olur ki, saat 12:00 və 15:00 ara-
sında qurğunun məhsuldarlığı maksimal həddə çatır. Bu saatlarda suyun və 
şüşə hisssənin temperaturu demək olar ki, sabit qaldığı üçün alınmış 
kondensatın miqdarı da sabit qalır. 

Sutka ərzində daha dəqiq desək, sutkanın aktiv saatlarında şirinləşmiş 
suyun ümumi miqdarı aşağıdakı kimi hesablanır  [19]: 

Mkon.=∫ (0,0001∙τ4 - 0,0077∙τ3 + 0,1412∙τ2 - 0,9817∙τ + 2,4211)dτ
22

6
,  

kq

m2 ·sutka
    

        (3.1) 
Mkon. =6,8 kq/(m2 ·sutka) 

y = 0,0001x4 - 0,0077x3 + 0,1412x2 - 0,9817x + 2,4211

R² = 0,9929
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Şəkil 3-dəki qrafikdən göründüyü kimi Lanjelye indeksi m=1-dən m=2,5-
dək  qeyri-xətti artır. Ancaq m=2,5-dən   m=4-ə qədər isə bu artım xətti olaraq 
dəyişir. Temperaturun sabit qiymətində qeyri-xətti artım hissəsində ΔL≈0,53, 
xətti artım hissəsində isə ΔL≈0,55 olur. Beləliklə qrafikdən açıq şəkildə 
görsənir ki, qarılaşma misli Lanjelye indeksinin dəyişməsinə çox təsir 
göstərir. Ümumilikdə isə t-nin sabit qiymətində ΔL≈1,21 olur. 

 

Şəkil 3. Lanjelye indeksinin qatılaşma mislindən asılılıq qrafiki 

Qurulmuş ikinci qrafikdən (Şək. 3.) isə aydın olur ki, Lanjelya indeksinin 
temperaturdan asılılığı xətti şəkildə dəyişir. Həmçinin m-in sabit qiymətində 
Lanjelye indeksinin dəyişməsi ΔL≈0,54 olur. 

 

Şəkil 3. Lanjelye indeksiyin  temperaturdan asılılıq qrafiki 
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Qeyd edilənləri ümumiləşdirib onu demək olar ki, təxminən 30÷60 ºC 
aralığında  m-in qiymətindən asılı olmayaraq CaCO3 ərpi (şlamı) əmələ gələ 
bilər. Bu isə GŞQ-nin məhsuldarlığına təsir edəcəkdir. Bunun qarşısını almaq 
məqsədi ilə qurğudan üfləmənin vaxtı-vaxtında aparılması  və lazimi KSR 
tətbiqi tövsiyyə edilir. 
 Nəticə: 
1. Kompyuter proqramları vasitəsi ilə aparılmış hesablamalarda müəyyən 

edilmişdir ki, iyul ayında təxminən hər m2 səth sahəsindən təxminən  6,8 
litr kondensat alınıb. 

2. Günəş şirinləşdirici qurğuda CaCO3 ərpinin Lanjelye indeksi əsasında 
yaranma şərtləri araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, 30÷60 °C diapazonda 
qatılaşma mislindən asılı olmayaraq CaCO3 əmələ gələcəyi proqnozlaş-
dırılır. Təklif kimi vaxtı-vaxtında üfləmənin aparılması və lazım gələrsə 
turşulaşdırma KSR-nin tətbiqi irəli sürülür. 

3. Günəş şirinləşdirici qurğunun məhsuldarlığının artırılması məqsədi ilə 
günəş kollektorlarından istifadə etməklə aktiv şirinləşdirmə texnologiyala-
rının işlənilməsi, yerli iqlim şəraitini nəzərə alaraq günəş şirinləşdirmə 
texnologiyalarının işlənməsi, şirinləşdirmə prosesinə təsir edən daxili və 
xarici faktorların araşdırılması təklif edilir. 
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The work explores the possibility of using renewable energy sources for 
powering the new campus of BHOS. An assessment of the climatic 
conditions of the area is carried out, as well as the possibility of installing 
renewable energy sources on the campus is being investigated. It is 
proposed to use solar panels as renewable sources. The necessary 
equipment is selected, and the number of solar installations and their 
capacity is calculated. Technical and economic calculations are carried out, 
the results of which allow to evaluate the effectiveness of the installation of 
solar energy sources. The goal is to evaluate the effectiveness of integrating 
renewable energy sources into the power supply system of the new BHOS 
campus. The calculation of the real power of solar panels was carried out 
taking into account the solar insolation table. Based on the roof area of 
buildings on the campus, the number of solar panels, inverters, and other 
equipment connected to them was calculated. To assess the economic 
efficiency, the payback period of the installed equipment was calculated. 

As a result of the assessment of the climatic conditions of the Bibi Heybat 
region of the Absheron peninsula, it was revealed that this area has a 
sufficiently high potential for the development of solar energy, therefore, this 
work discusses in detail the implementation of solar modules in the School 
campus’ power supply system. The calculation of their actual power, which 
directly depends on solar activity and in average is 80% of the nominal. The 
calculation of the annual amount of energy received from solar panels 
showed that renewable energy sources can make up a significant share in 
the power supply of the School's campus. 

According to our estimates, the economic efficiency of their use is 
currently quite low. However, taking into consideration trends in lowering the 
cost of solar panels themselves and other auxiliary equipment, as well as 
increasing electricity prices, make these sources of electricity effective in the 
near future. The study shows that it is quite feasible to integrate renewable 
energy sources into the power supply system of the BHOS campus that can 
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cover a significant part of its electrical energy consumption. With the 
expected reduction in equipment costs and higher electrical energy prices, 
renewable sources are becoming cost-effective. 
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Abstract 
The article provides a complete appraisal of the chosen project, incorporating its crucial 

elements. The exploration subject is built on the data acquired from separate accessible online 
resources, and the flow of the procedures was instructed by the BHOS lecturer, supervisor – 
Mr. Turgut Ahmadov. Consequently, the articulated theories have been tested and supported 
by him again. All in all, the report primarily focuses on exclusive features of MPD that 
distinguishes it from traditional well drilling, and the applicability likelihoods of the technique 
in the rigs of Azerbaijan – by determining on the selection of the utmost appropriate MPD 
method, continuously associating the outcomes gotten from the events where MPD has 
previously been accepted and exploited – case studies. 

For the next steps it was decided to get a contrast of two situations, where the 
“challenging” well, based on the simulation, will be drilled by usage of traditional and MPD 
tactics. Soon recognized figures of technical-, cost-, safety-sims, and a theoretical comparison 
must be conducted. Eventually, the hypothesis must be rendered whether it is preferred to 
use it in Azerbaijani rigs. 

Key words: Managed Pressure Drilling, Unconventional Drilling Technique, Hydraulic 
Simulations, Case Studies, PPFG  

 

Main Theory  
The notion of MPD is quite complex, but to make it easier to understand, 

I will try to explain it with simple words and a basic example. 
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So, over the time, the structural 
integrity of exploited production layers 
of oilfields become much more 
weakened – compromised. “Fragile” 
structure, however, creates many 
problems during the drilling. For 
instance, drillers cannot use enough 
high MW, as even slow circulation 
creates excessive ECD – Equivalent 
(Effective) Circulating Density, leading 
to occurrence of the fractures in the 
formation than can contribute to the 
fluid loss. Due to that, such wells are usually called “Un-drillable”. 

To deal with it, there lots of 
techniques in petroleum industry, and 
one of them is Managed Pressure 
Drilling technique. Here, engineers 
utilize with light mud weight, lower 
than pore pressure gradient, and due 
to rising ECD over the process 
maintain the balance in the well. The 
pressure equilibrium might be saved 
even during the connection making, 
which sounds great, as due to that 
many challenges (unspecified or tight 
PPFG and tripping window, well bore ballooning) might be easily tackled and 
lots of problems (improving well control and zonal isolation) might be 
eliminated. 

Nevertheless, in 
engineering, it is almost 
impossible to give the right 
answer from the first 
glance at the task, for this 
reason 2 different cases 
were analyzed that gave us 
positive figures to think 
over. As the last stage it is 
planned to conduct and 
accomplish the technical, 
financial, and risk analyses (ongoing) and give the firm answer about the 
applicability of this method in Azerbaijan.  
 

Figure 3. Usual Pressure Window 

Figure 4. Narrow Margin 

Figure 5. Theoretical notion of MPD 
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Enerji hasil etmək üçün hazırda üzvi və qeyri-üzvi maddələrdən və digər 
qeyri-ənənəvi mənbələrdən istifadə edilir. Bu enerji mənbələri bərpa olunan 
və bərpa olunmayanlara ayrılırlar. Bərpa olunanlara təbiətdə həmişə və ya 
periodik olaraq mövcud olan enerji mənbələri aiddirlər. 

Bu enerji növlərinin хüsusiyyəti və digər enerji növlərindən fərqi ondadır 
ki, bunlar insanın həyat fəaliyyətinin nəticəsində yaranmırlar. XX əsrin ikinci 
yarısından başlayaraq bugünə qədər dünya alimləri planetimizdə gizli möv-
cud olan bərpa olunan enerji mənbələri haqqında araşdırmalar aparmış, bir 
çox enerji mənbələri haqqında dolğun təsəvvür yaradacaq məlumatlar əldə 
etmişlər. Bu məlumatların toplanması ilə birgə təcrübələrdən keçirilməsi gə-
ləcəkdə dünyanı enerji ilə təmin etmək zərurəti yaradır. Bunun da əsasında 
bir çox inkişaf etmiş ölkələr, özlərinin yanacaq-energetika balansına yeni 
enerji mənbələrinin əlavə edilməsinə çalışmaqdadırlar. Günəş, külək, dalğa, 
geotermal, su və digər bərpa olunan mənbələrdən alınan enerjiyə bərpa 
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olunan enerji deyilir. Bu enerji təbiətdə daima və ya periodik olaraq möv-
cudluğunu saxlayır. Bərpa olunan enerji növlərini fərqləndirən əsas xüsusiy-
yət ondan ibarətdir ki, bunlar insanın həyat fəaliyyəti nəticəsində yaranmırlar. 
Bərpa olunan enerji mənbələri aşağıdakılardır: 

1. Günəş enerjisi. 
2. Külək enerjisi. 
3. Hidroelektrik enerji. 
4. Geotermal enerji. 
5. Qabarma – çəkilmə enerjisi. 
6. Hidrogen yanacaq enerjisi. 
7. Dünya okeanının termik enerjisi. 
8. Biokütlə enerjisi (bioqaz). 
9. Dalğa enerjisi. 
Günəş kosmik elektrik stansiyalarının (GKES) yaradılması layihələrinin 

azırlanmasına hələ iyirminci əsrin altmışıncı illərindən başlanılmışdır. Bu 
elektrik stansiyalarının necə olması haqqında müхtəlif təkliflər, ideyalar möv-
cuddur. Ilkin təklif olunan layihələrdən birində Günəş enerjisinin kosmosda 
elektrik enerjisinə çevrilərək Yerə çatdırılması və istifadəsi üçün aşağıdakılar 
nəzərdə tutulurdu. Əvvəlcə kosmosda Günəş enerjisi böyük ölçülü batare-
yalarda elektrik enerjisinə çevrilir. Alınmış elektrik enerjisi хüsusi çeviricinin 
köməyi ilə çoх yüksək tezlikli (ÇYT) elektromaqnit dalğalarına çevrilərək Yerə 
ötürülür. 

Dalğalar yerdəki qəbuledcilərdə qəbul olunur və yenidən elektrik ener-
jisinə çevrilərək elektrik şəbəkəsinə verilir. Təcrübədə bu, kosmosda yerləş-
dirilmiş kilometrlərlə uzanan və möhkəm karkasda yığılmış, çoхtonnajlı 
Günəş batareyalarından, onların enerjisini yerə ötürmək üçün istifadə edilən 
və ölçüləri yenə də kilometrlərlə ölçülən antenalardan ibarət olmalıdır. Gö-
ründüyü kimi, bu quruluş səmərəli olmaya da bilər. Ona görə də, mühəndislər 
Günəş batareyalarından ümumiyyətlə, imtina edib onun əvəzinə başqa 
üsullardan istifadə etməyin mümkünlüyünə üstünlük verirdilər. Bu halda 
müхtəlif konstruksiyalı çeviricilərdən istifadə etmək olar. 
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Neft və neft məhsulları çıxarılıb daşınarkən ətrafa dağılması hadisəsi 
baş veririr ki, bu da ətraf ərazilərin çirlənməsinə səbəb olur. Ən çox çirklənmə 
hadisələri okean və dənizlərdə baş verir. Çünki neft və neft məhsulları iri 
tankerlərlə daşınır və çirklənmə bu tankerlərdən sızan neft hesabına baş 
verir.       

Neft sənayesi yanacaq-energetika sahəsində mühüm rol oynayır. Neft 
hasil edən ölkəkər İran körfəzi ölkələri, ABŞ, Avropa ölkələri,Rusiya, Kanada, 
Braziliya və s.dir. Dünyada neft hasilatına görə beş ölkə ön sıralarda qərar-
laşmışlar. Səudiyyə Ərəbistanı, İran, Küveyt, Venesuela və İraq öndədir. 

Neft ixrac  edən ölkələrin siyahısı 2019-cu ildə OPEC tərəfindən veril-
mişdir. Verilən informasiyaya görə ön sırada Venesuela, İran körfəzi ölkələri 
tutmuşdur. Bu siyahıda Azərbaycan da öz yerini tutmuşdur. Azərbaycan neft 
– qaz təbii ehtiyyatı ilə zəngindir və dünyada neft hasil edən ölkə kimi tanınır. 
Əldə edilən neft və qaz Xəzər dənizindən çıxarılır. 

2011-ci ildə ABŞ-da “ Neft ləkəsi “adı ilə tanınan hadisə baş vermişdi. 
“Yellowstone “ milli parkından axan eyniadlı çaya 160 min litr xam neft sızmış 
və sızmağa səbəb dünyanın ən iri neft şirkətlərindən “ExxonMobile“ şirkətinə 
məxsus olan və çayın dibiylə uzanan neft borusunun deşilməsi idi. Neft sız-
ması nəticəsində 40 km uzunluğunda  neft ləkəsi əmlə gəlmişdir. Neft 
Luiziana ştatına qədər yayılmışdır. Bu kimi hadisə  Kanada  və Çilidə də baş 
vermişdir. Bundan başqa Səudiyyə Ərəbistanı, Çin, İtaliya və s. ölkələrdə 
neft emalı zavodlarında partlayış baş vermiş və nəticədə insan həlakı olmuş, 
ərtraf mühitə xeyli ziyan dəymişdir.  

Dənizləri neftlə çirklənmədən qorumaq üçün 1954-cü ildə Beynəlxalq 
konvensiya BMT tərəfindən qeydə alınmış və 1958-ci ildə BMT-nin Cenev-
rədə dəniz hüququ üzrə I Beynəlxalq konfrans keçirilmişdır və dörd kon-
vensiya öz əksini burada tapmışdır: 

 açıq dəniz haqqında 

 ərazi dənizi və ona bitişik zona  

 kontinental şelf haqqında 

 balıqçılıq və dənizin canlı resurslarının qorunması haqqında 
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Beynəlxalq konvensiyayalar dəniz mühitinin çirklənməsinin qarşısını 
almaqda müəyyən rol oynamışdır. Konvensiyaya görə hər bir gəminin serti-
fikatı – vəsiqəsi olmalıdır və bu vəsiqədə gəmilərin gövdəsi, mexanizmləri və 
başqa tchizatının saz vəziyyətdə olması və dənizi çirkləndimədiyi göstərilir. 
Sertifikata əsasən gəminin limana daxil olması inspeksiya tərəfindən yox-
lanılır. Bəzi rayonlarda, xüsusilə də Baltik və Qara dənizdə tankerlərdən neftli 
suların dənizdə təmizlənməsi qadağan olunmuşdur. Bu kimi gəmiləri atılan 
suları təmizləyən qurğularla təchiz olunur və nəticədə tankerlər neft qalıqları 
dənizə axıdılmadan yuyulur.Sahil təmizləyici qurğular gəmilərdən düşən 
işlənmiş suları çirkabdan yalnız təmizləmir və həm də min tonlarla nefti 
regenerasiya edir. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan da neft hasil edən ölkələr sırasındadır. Neft 
və neft məhsullarını Xəzər dənizin şelfindən çıxarır ki, bu da çirklənməyə 
səbəb olur. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin prezidenti və Qlobal 
Ekoloji Fondun  yerli təmsilcisi  Telman Zeynalov bildirmişdir ki, Xəzər dənizi-
nin çirklənmə səviyyəsini bütövlükdə qiymətləndirmək üçün monitorinq apa-
rılmalıdır. Zeynalovun qənaətinə görə çirklənmənin əsas mənbəyi Sovet 
dövründə heç də müasir olmayan qurğularla aparılmış neft hasilatı və batı-
rılmış gəmilərdir.  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin 
gərgin olduğunu bildirmişdir. Mütəxəssislər tərəfindən verilən informasiyaya 
əsasən Xəzər dənizi özünü təmizləmə qabiliyyətinı malikdir. Əvvəlllər bu 
proses 2-3 ilə baş verirdisə, indi 8-10 ilə başa çatır. 

Xəzər dənizinin ekoloji  problemləri ilə bağlı  Bakıda “Dənizdə neft dalğıl-
malarına görə məsuliyyət və kompensasiya  üzrə beynəlxalq rejimlər” tədbiri 
həyata keçirilmişdir. FHN və ATƏT-in Bakı Ofisinin təşkil etdiyi bu seminarda 
“Neft dağılmaları ilə bağlı qanun“ layihəsi işlənib hazırlanmışdır. 
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Abstract 

Managed-Pressure Cementing is of utmost importance for wells which have a very close 
fracture and pore pressure gradient. In order to reduce risk of flow or losses special attention 
is required to cement the string since cementing operations in such conditions are extremely 
challenging. This innovative managed-pressure cementing method can be used to cement 
strings at various depths starting from 2000 m to 6500 m. Managed-pressure cementing 
technique contributes to secure well in cementing operations, minimize mud and cement 
losses, and prevents formation zones from damaging to some extent. The fracture pressure 
of the soft sediment on the seafloor is approximately equal to overburden pressure (the 
pressure of the seawater column plus the pressure of the sediment) in deep-water drilling, 
and sand containing water zones within the sediment is pressured to overburden pressure. 

Key words: Managed-Pressure Cementing, subsea pump, subsea wellhead. 

 

With the help of riserless system the heavier cement slurry is pumped 
down, however mud which is located before cement slurry is recovered at 
the subsea wellhead and subsea pump contributes to return mud to the 
drilling vessel through a different mud return line. In conventional method to 
avoid trip gas and well kicks slurry density is increased in natural tendency. 
In Managed-pressure cementing technique, the information that we obtained 
from the drilling is used in the final cement job design and with the 
contribution of a variable annular back pressure at the surface the operator 
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regulates the wellbore pressure between fracture and pore pressures 
maintaining the density of slurry less than fracture gradient. It should be 
mentioned that usage of microemulsion spacer additive for oil or synthetic 
base mud removal has some additional advantages. 

In conclusion, managed-pressure cementing is a new technology that 
allows drilling in areas where conventional technologies have reached their 
limits. The system provides precise control of the pressure and flow of 
returning cement. 
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ABSTRACT 

Baku archipelago is well-known for its high oil and gas production even 
at the great depths due to high sedimentation rate and low compaction during 
the formation of basin. Another reason for the high productivity of reservoirs 
in the deposits of the Archipelago is the specificity of particle size distribution, 
the consideration of which can help for predictive purposes. This paper 
represents the Garnulomtric analysis of core samples, in which grain size 
fractions are determined along with porosity of the cores. Four types of rock 
groups such as clayey-aleuritic sand, clayey-sandy aleurolites, sandy-clayey 
aleurolites and clayey sandy loams were taken into account. In first group 
(clayey-aleuritic sand) the dominant grain size fraction is 0.175 mm which 
leads to increase in porosity. In second group the dominant fractions are 
0.055 mm and 0.175 mm which tend to increase porosity. In clayey-sandy 
aleurolites fractions like 0.055 mm and 0.25 mm have negative effect on 
porosity. Moreover, in clayey-sandy loam deposits, the coarser grains have 
positive impact on porosity compared to fine grains. On the basis of results 
obtained, the central part of Baku Archipelago is very promising for oil and 
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gas potential especially the anticlinal zone of Gamamdag, Deniz, Sabail and 
Nakhchivan. Furthermore, accidents and complications in the drilling process 
may occur due to incorrect predictions of reservoir and hydrostatic pressure 
during the exploration process. That’s why, it is highly advisable to take into 
account this anomalous phenomena when choosing the location of wells. 

Key words: Oil-Gas Reservoirs, Granulometric Analysis, Grain-size Fractions, Porosity. 

 

 

 
DYNAMIC RESERVOIR CHARACTERIZATION                          

UTILIZING PTA DATA 

Elnara Rustamzade 

Baku Higher Oil School 
Bakı, Azərbaycan 
er22@hw.ac.uk 

Supervisor:   Farad Kamyabi 

Abstract 
The reservoir characterisation has very important role in the life of the field from the 

starting until the abandonment. There are different techniques for determining these 
parameters, such as Pressure transient analysis (PTA), Core sample analysis, Seismic 
property characterization, and analysis of Analogues. Briefly, all these techniques has been 
explained with possible advantages and disadvantages, and PTA analysis has been chosen 
as the best technique among them. PTA analysis measures and determines the reservoir and 
wellbore characteristics based on measurement of the pressure response to the changed flow 
rate in the well. When flow rate of the fluid is changes it disturbs the reservoir characteristics 
and as pressure response depends on these parameters, it changes automatically. There are 
no special difficult procedures or and equipment used in this analysis, it is simply 
measurement of the pressure for some period of time after production or injection rate of the 
has been changed and stabilized for this time period. These method is cheaper and less time 
consuming. Top and Down Reservoir Modelling (TDRM) has been applied in this paper for 
determining the reservoir characteristics by using PTA analysis. One crestal well (drilled to 
the top of the anticline) has been selected for the analysis. Due to the lack of information from 
other sources such as seismic or no drilled well to the crest before, this part of the reservoir 
characteristics are not well understood, that is why by using PTA analysis in this well 
permeability of the reservoir, faults location, length, azimuth and transmissibility is determined. 
This method is fast, due to the no manual work included to the TDRM and only variables and 
ranges for them is given, then simulator itself finds the combination of the variable values 
which matches with the well dynamic data. 3500 iteration has been done and it is clear that in 
each iteration match quality is increasing. It is obvious that there will be some results, which 
matches with the data but in comparison with the reality, they are unlikely to be exist. That is 
why the accuracy of the result should be checked and proved with other sources of data, such 
as seismic, log data. 

Key words: PTA analysis, TDRM (Top and Down Reservoir Simulation), Reservoir 
characterization 
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Conventional Methods 
Core analysis, and procedure may affect the results of core analysis, 

begins from coring process (taking sample from the reservoir), continues in 
wellsite handling processes, shipment, and until the laboratory testing and 
analysis. This method is expensive, all the procedures, materials require high 
investment. For example, mercury injection test is very expensive. The 
relationship of uncorrected air permeability, porosity and other different 
parameters are derived from the mercury injection-capillary pressure curves. 
[1] 

Seismic reservoir characterization has an important role in the reservoir 
studies and integrated exploration. The usage of time-lapse seismic data is 
mainly monitoring the movement of the fluid in the reservoir. Advantages of 
this method is that, it can detect lateral and vertical variations in reservoir 
properties and produce detailed image of subsurface. The disadvantages are 
that, large quantity of date is collected and it is difficult to interpret all the data 
accurately and data acquisition is very expensive process. [2] 

An analogous reservoir are those which have similar fluid and rock 
properties, reservoir conditions such as reservoir pressure, temperature, 
depth and drive mechanisms, original fluid content, size of reservoir, oil 
gravity, pay thickness, gross thickness, net to gross ratio (NTG), level of 
heterogeneity in the reservoir, lithology, porosity and permeability of 
formation. The main problem related to all analogues used for determination 
of reservoir properties and geology is limitations according to physical and 
temporal scales, which are used for making comparisons. Difficulty in 
selection of appropriate analogues is the result from the amount of 
interpretation of the reservoir nature required before the selection of 
analogue, great numbers of degrees of freedom in the formation of reservoir 
rocks processes, and limited number of well-documented analogues that 
easily available. [3] 

PTA analysis 
Pressure transient analysis (PTA) testing is one form of reservoir system 

analyses, which is mainly purposed to indirectly measurement of one or more 
characteristics in the reservoir and wellbore environment. Well testing 
analysis or PTA analysis provides some of this required information. 

 Firstly, during the appraisal stage, a properly designed, analyzed and 
conducted well test may provide information about reserves, aquifer 
size and production rates.  

 Then in the planning stage, well test may help to formulate an optimal 
strategy of production and determining the best locations and 
required numbers for wells and platforms.  

 In the development stage, well tests help to establish policies of 
completion and workover and also drainage areas of every well.  
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 In the surveillance stage, well tests help to update well and reservoir 
characteristics, analyse of workovers, and revising production/ 
injection plans for improvement of performance. [4] 

 

Figure 1: Approach of PTA 

 

 Input function (I) is initiated by changing the injection or production 
rates at the analyzing well.  

 This change in the rate results with the disturbance in the given 
system (S), which is reservoir.  

 The disturbance of the system is pressure response and is given in 
an output (O). This pressure response is measured at the same 
testing well or other nearby observation wells.  

A well test simply consists of disturbing of the reservoir characteristics 
by changing production or injection rates for some period of time and then 
measuring the response of pressure at the same wells, or some other nearby 
observation wells. This response of pressure depends on the fluid and rock 
properties beyond the wellbore, and is used for describing the unknown 
reservoir system characteristics. Down Reservoir Modelling (TDRM) is one 
of the methods is used for determining the reservoir properties by using the 
PTA analysis. TDRM is working based on genetic algorithm, and by changing 
the values of variables in the given range trying to find the best match to the 
given PTA data. The advantages of TDRM is first of all its speed, and then 
no manual work. Because of no human influence, the program is matching 
quickly in short period of time. As a result less number of workers are needed. 
The disadvantages are that it requires the codding skills and it is difficult to 
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understand the behavior of algorithm. Finally, no human and engineering 
judgment is involved, that is why even if it match with the data, it may give 
completely unrealistic results. 

Well testing in its simplest form consists of producing at a control flow 
rate for a period of time, for example producing or injecting with some 
constant flow rate for some time and measuring the pressure of the same 
well or some nearby observation wells, which is called Pressure Drawdown 
test. Or shutting down the well for some period and then measure the 
pressure, which is known as Pressure Buildup test. The resulting pressure 
response depends on the rock and fluid properties in the reservoir beyond 
the wellbore. Thus, by measuring pressure only in one well, it is possible to 
quantify the reservoir properties away from the wellbore. A plot of the 
wellbore pressure profile versus time for a drawdown test followed by a build-
up test for our ideal reservoir model appears in the Figure_2: [5][6] 

 

Figure 2: Pressure Drawdown & Buildup 

Well testing is recognized as a versatile and powerful method of 
formation evaluation. In recent years, the development of precise and 
extremely accurate devices that are recording downhole, have improved new 
techniques of analysis and usefulness of enhanced computing capabilities 
and its areas of application have increased. Among all methods of formation 
evaluation, well testing is the only one, which provides a dynamic behavior 
of the reservoir, including the list below but not limited with this list of 
parameters:  

 Permeability of the reservoir  
 Initial pressure of the reservoir  
 Average reservoir pressure  
 Reservoir boundaries  
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 Near-wellbore conditions  
 Response of inflow performance  
 Communication, between various sections of the reservoir. 

In plot of the pressure derivative, the time period in which wellbore 
storage effects are dominant factor is still seen as straight line of slope, which 
equals to the unity, and it is followed by a hump. After ending of the early 
time region and development of radial flow regime, a flat line with an ordinate 
of 0.5 develops. 

Figure_3 gives the derivative type curves for a well located in an infinite-
acting homogeneous reservoir and experiencing wellbore storage effect and 
skin effect. In preparation of pressure derivative plots, the significant amount 
of data scattering may be encountered. The oscillations in the pressure 
function, which results from noise in raw data, have to be smoothed prior to 
finding the derivative. The observation of oscillations becomes more 
pronounced in the late time of testing, when the rate of pressure change is 
minimal. That is why, smoothing process of pressure data should be done 
carefully in order to pretend removing of signals, which represent the 
response of pressure. [7] 

 
Figure 3: Pressure Derivative Type Curve 

This study shows the results that, PTA analysis is one of the best method 
for determining the reservoir characteristics. It is fast and any numbers of 
unknowns (in this study it was 38- 3permeability values per layer, 7 fault 
location coordinates (x, y), length, azimuth and transmissibility) could be 
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determined by numbers of iterations at the same time. No human impact on 
the results, the simulator itself by changing the values of variables matches. 
This is good in timing, but it may result with the unrealistic combinations of 
matches that is why the accuracy of the results should be checked and 
proved at the end by using various other sources. 

 
References 

1. Core-Analysis Interpretation, Norris Johnsto, publisher American Petroleum Institute 1941  
2. 2007 EAGE Education Tour (EET) October 4th, 2007, 9.00 a.m. Eni, via Emilia, 1- 

S.Donato M.se, Italy Dr. P.M Doyen (CGGVeritas), Seismic Reservoir Characterization: 
An Earth Modelling Perspective  

3. Martin Rodriguez, H., Escobar, E., Embid, S., Rodriguez, N., Hegazy, M., & Lake, L. W. 
2013. New Approach to Identify Analogue Reservoirs. Society of Petroleum Engineers.  

4. T S Daltaban & C G Wall (1998). Fundamental and Applied Pressure Analysis. World 
Scientific Pub Co, p. 811  

5. Per Arne Slotte, and Carl Fredrik Berg Department of Geoscience and Petroleum NTNU 
Lecture notes in well-testing  

6. Well testing – John Lee  
7. Use of Pressure Derivative in Well Test Interpretation, author Dominique Bourdet 

(Flopetrol-Johnston) / J.A.Ayoub (Flopetrol-Johnston)/Y.M.Pirard (Flopetrol-Johnston). 
Society of Petroleum Engineers. 1989  

 

 

MAYKOP ÇÖKÜNTÜLƏRININ KATAGENETIK YETKINLIK 
MODELLƏRI HAQQINDA 

Əsgərov İsrafil  

SOCAR, Neftqazelmitədqiqatlayihə institutu 
Bakı, Azərbaycan 

esgerov.israfil@gmail.com 

Elmi rəhbər. g.-m.e.n., dos. Tağıyev Müşfiq  

Xülasə 
Oliqosen-Miosen yaşlı Maykop lay dəstəsinin karbohidrogen əmələ gətirmə xüsusiyyət-

lərinə baxılmış və generasiya potensialı tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə neft-qaz generasiya-
sının kinetik modelləri qurulmuşdur. Aşağı Kür çökəkliyində neft pəncərəsinin dərinlik mövqeyi 
və generasiya parametrləri göstərilmişdir. 

Açar sözlər: Maykop, generasiya, karbohidrogen potensialı 
 

Maykop çöküntüləri Azərbaycanın çöküntü hövzələrində geniş yayılmış-
dır. Çöküntü qatında böyük qalınlığa malik olması, digər yaşlı çöküntülərə 
nəzərən üzvi maddə (ÜM) ilə zənginliyi və bir çox yerlərdə katagenez üçün 
tələb olunan dərinliklərə gömülməsi onu kəsilişdə əsas karbohidrogen gene-
ratoru hesab etməyə əsas vermişdir. Maykopun neft-qaz əmələ gətirmə qabi-
liyyəti bir çox yerli, sovet və xarici tədqiqatçıların araşdırma obyekti olmuşdur 
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[1, 3]. Geokimyəvi təhlil əsasında Maykopun yüksək karbohidrogen potensia-
lınıa malik olduğu müəyyən edilmişdir. Bu məlumatlar aparılmış tədqiqat və 
modelləmə işlərində bu və ya digər formada istifadə edilmişdir.  

Cədvəl 1.də fərqli mənbələrə istinadən Maykopda ÜM-in orta qiyməti 
göstərilmişdir. Müxtəlif stratiqrafik yaşa mənsub süxurlarda ÜM tərkibi həm 
keçmiş SSSR metodikasına görə, həm də müasir laborator üsulları ilə 
öyrənilmiş, Maykop çöküntülərində üzvi maddə miqdarının digər stratiqrafik 
vahidlərə nisbətən daha yüksək olduğu müəyyən edilmişdir [2].  

 

 

Təqdim edilən məruzədə Azərbaycanın bəzi neftli-qazlı rayonlarında 
Maykopun geoloji təkamülü ilə əlaqədar olaraq neft-qaz əmələ gəlmə pro-

Cədvəl 1 

Nümunələrin 

sayı

TOC, % (kütlə)

(orta qiymət)

Мехтиев Ш.Ф. 1956. 6 4.01

Али-Заде А.А. и др. 1975 1446 0.69

Feyzullaev A.A. et al. 2001 174 1.86
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Şəkil 1.  Aşağı Kür çökəkliyində Maykop çöküntülərinin gömülmə 
prosesində üzvi maddənin katagenetik çevrilməsi 
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seslərinin modellənməsi haqqında məlumat verilir. Hövzə modelləməsi üsul-
larının tətbiqi bir sıra sahələrdə Maykopun gömülmə tarixinin simulyasiyası 
əsasında çöküntülərin geotermik şəraitini və katagenetik yetkinliyini proq-
nozlaşdırmağa imkan vermişdir. Azərbaycanın quru çöküntü hövzələri müx-
təlif struktur-tektonik şəraitlərdə formalaşdığı üçün kəsilişdə iştirak edən 
Mezokaynozoy təbəqələri gömülmə dərinliyi, qalınlıq, litofasial, geotermik, 
geokimyəvi və s. göstəricilərinə görə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.   

Aşağı Kür çökəkliyinin ümumiləşdirilmiş litostratiqrafik kəsilişini əsas 
götürərək, sedimentasiya təkamülünün və eyni zamanda Maykop intervalının 
üzvi katagenetik modellənməsi həyata keçirilmişdir (Şəkil 1).  

Çöküntü toplanma və gömülmə dinamikasından asılı olaraq, baxılan 
sahələrin Maykop intervalında neftin generasiya templəri temperaturun 
səviyyə və artım xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq dəyişir. Bu nöqteyi-nəzərdən 
Maykopda neft generasiya sürəti Aşağı Kür, Cəlilabad və Yevlax-Ağcabədi 
kəsilişlərində fərqli əyrilərlə səciyyələnir (Şəkil 2). Qeyd etmək lazımdır ki, 
göstərilən əyrilər Maykop təbəqəsinin daban və tavanı arasında yerləşən 
orta layı səciyyələndirir. Başqa sözlə, daha dərin daban laylarında neft əmə-
ləgəlmə proseslərinin daha yüksək templərlə gedəcəyini gözləmək olar. 
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1-D hövzə modellənməsi Azərbaycanın Maykop çöküntülərinin katage-
netik yetkinlik mənzərəsinin lokal struktur-tektonik vəziyyətdən asılı olduğunu 
göstərmişdir. Baxılan kəsilişlər arasında Aşağı Kürün Maykop çöküntüləri 
daha yüksək termokatalitik çevrilmə dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. 
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This research work is mainly dedicated to the investigation of Artificial 
Lift (AL) systems, their improvement throughout the history and AL selection 
methodology in various reservoirs. Moreover, the document will emphasize 
the comparative analysis of AL techniques applied in oil & gas fields of the 
world and Azerbaijan and prepare preliminary recommendations via the 
analysis to enhance the selection methodology and optimization of AL 
operations. 

Generally, petroleum reservoirs start their production life with a 
formation pressure sufficient to force oil and gas into the tubing and to the 
surface facilities. As the production continues, it is invariably accompanied 
by a depletion in reservoir pressure being an indicator for the end of primary 
recovery via natural drive mechanisms. The situation will be followed by 
decline since natural energy of the well is not enough to push oil & gas to the 
surface and surface facilities.  

To address aforementioned nuisances, AL systems are frequently 
applied whose primary purpose is to provide literal lifting of production fluids 
to the surface. It is beyond bearing to imagine well operations without AL 
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systems as in that case, petroleum supply for energy, transportation and 
petrochemicals would not be satisfactory to meet world demand.  

As oil & gas fields are depleted, the application of AL systems become 
the most effective option to maintain delivery volumes and maximize 
recovery. Today, more than 90% of wells all around the world (about 1.3 
million) take an advantage of AL with North America being the largest 
customer (50% of the market). Although there are several forms of AL, they 
can be typically broken down into two main categories: Gas Lift (GL) and 
pump systems. Key AL technologies used globally include ESP (electric 
submersible pump), beam/rod pumping and GL together representing more 
than 80% of the market.  

Selection of the optimum lifting technique necessitates making large-
scale planning and analysis as each reservoir and wellbore conditions varies. 
Poor selection may give a rise to high operating costs, delayed production 
and operational failures. When deciding on the type of AL, management 
practices, economics, human factors (training, tools, operator habits), 
surface limitations, production rate, reservoir and well constraints, and 
produced fluid properties all need to be taken into account. The subsequent 
section will focus on the globally applied AL methods to address the 
particular issue and introduce the result of the suggested approach for 
Azerbaijan fields. 

Dragon Oil Company’s offshore field is located at South Caspian Basin 
where the producing reservoirs are foremostly siltstone and sandstone 
dominated. The main issue was related to severe wax requiring slick-line 
interventions. After studying and screening various artificial methods, the 
application of Pilot Jet Pumps was suggested as the best solution for wax 
control issue which also resulted in cost reduction. On the other hand, the 
Montrose field (North Sea, UK) shows reservoir properties similar to 
Azerbaijan fields. The production is from Paleocene sandstone being formed 
in a large structural anticline of low relief. AL was early requirement there as 
the increasing trend in water cut became unavoidable. Based on the 
reservoir and fluid characteristics, selection was made in favor of ESP 
system with possible alternative of Jet Pumping which lead to stable 
production [2].  

Analyzing the reservoir properties of Malaysian and Colombian fields, 
namely “Bokor” and “Orito”, showed that both fields suffered from high water 
and sand production where ESP was selected as the most effective solution.  

In terms of GL systems, they have been the most suitable method to 
boost offshore petroleum production in Azerbaijan for many years which also 
helps to improve mean time to failure (MTTF) rates, maximize production, 
and reduce intervention costs. To increase its reliability, Annulus Safety 
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Valves (ASV) have been developed and remotely activated version of ASV 
has been successfully set on offshore platform of Azerbaijan [3].  

After a thorough analysis of various fields worldwide, it has become 
obvious that ESP system is dominant in global arena as this machinery can 
handle a wide range of flow rates and can be engineered to combat with 
serious issues, such as H2S and CO2 content, sand, high GORs and high 
downhole temperatures. Despite its versatility, there is no efficient service of 
ESP in Azerbaijan fields. 

However, recently another precious choice namely Auto Gas Lift (AGL) 
has been implemented in Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) Field. Although the 
Chirag platform was not developed with any means of AL, the increment in 
water production (20-40%) required its utilization. Perfectly done field 
evaluation brought disagreement due to usage of ESPs because of 
erosion/corrosion concerns, produced water handling limitations, and poor 
economics.  Eventually, AGL was evaluated as the best option for Chirag 
platform, from both technical and economical perspectives [1]. 

All in all, depending on the characterization and evaluation of the field, 
in Azerbaijan sector of the Caspian Sea, GL and ESPs are the best and most 
recommended alternatives for pressure maintenance and sustainable 
production rate. 
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Abstract 
The information below is representing the brief theory, establishment of Hydraulic 

Fracturing and increasing tendency in production rates due to this method. Thus, the 
production data which is acquired from API will be shown in table. Research also shows that, 
in spite of the economically beneficial effects of HF, tremendous waste from HF activities and 
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the harmful chemicals utilized in FFs pollute the water sources, soil and wildlife and adversely 
affect on health of people. Moreover, massive methane emissions may damage the 
ecosystem during fracking activities, contributing to significant climatic changes. 
Investigations, however, are being undertaken to improve fracking technologies and establish 
reusable and environmentally friendly FFs to lessen adverse effects on the environment and 
on health. 

Introduction  
Hydraulic fracturing method was established by Colonel Edward Roberts 

(in November 1866) during the U.S Civil war and was called “Super 
incumbent Fluid Tamping” while the production occurred from 
unconventional resources in 1940. (Hicks 2013).Against some problematical 
thoughts, Hydraulic fracturing cannot be considered as a drilling phase 
operation while this procedure is applicable for production stages. Once the 
production zone casing is perforated, the fracking crew proceeds to prepare 
the water-based solution for the insertion into the geologic formation. General 
composition of such water-based mixture consists of 98-99.5% water and 
sand which may be numerically considerable from 2 to 10 million gallons 
while other part which can be reflected as 0.05-2% would represent the 
chemicals. This profound method is applied in very huge U.S shale oil 
reservoirs due to less effective porosity and by injection of the bulk amount 
of water-based mixture through the perforated and completed wells which 
was dug into shale oil reservoirs the artificial interconnection of the pores is 
generated in fractured formation to produce from unconventional resources. 
The presented production method prevents the complete consumption of the 
oil and gas resources all over the world and especially in U.S. 

Fracturing Process 
Once consideration of proven reservoirs is over the chronic procedure is 

occurred to drill and frack the well. Brief resolution of the drilling and 
fracturing process was labelled below:   

 The formation data is analysed and well casing and cementing 
requirement is simulated and calculated to be ensure that fresh water 
(aquifers, water accumulations zones etc.) is not contaminated by the 
fracking process. 

 Over the many thousand feet, well is drilled through vertical direction 
to pass aforementioned usable water resources. Once risk making 
formations are passed, well is drilled into shall formation horizontally.  

 After drilling through different formation casing and cementing of the 
well have to be done for safety factors, and the durability test of 
casing is checked after cementing occurred. 

 Once integrity is ensured, a fracture design, tailored to the formation’s 
geology is created using fracture modelling software. 

 When all above is processed perforation occurred by the help 
perforating gun is lowered into horizontal side of the wellbore 
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 Pumping of the fluid should be pumped into the perforated well zone 
by passing through millimetre thick fissures. When the fluid is sucked 
back remaining sand stands as a barrier to save the fracking not to 
fail. During the fracturing operations, injection pressure, volume and 
rate are carefully monitored to ensure the fracture meets the design 
parameters. 

 The recently generated fissures are propped by sand to make gas 
flow into the wellbore to accumulate on the surface. (Hydraulic 
Fracturing Study 2015) 

Increasing Production by Hydraulic Fracturing 
Coming to the potential benefits of this widely used method, the 

American Petroleum Institute (API) which is only one national trade 
association which shares all aspects of the petroleum production, and results 
from analyses of API can be concluded that the upward trend both in oil and 
gas production was observed. Furthermore, to have detailed production 
representation the tables below was tabulated: 

Table 1. Amounts of Shale Oil and Natural Gas Production in different areas in USA  

Shale Oil Production (bbl /d) Natural Gas Production (mcf/d) 

Shale Field 2007 2014 Shale Field 2007 2014 

Bakken 74,173 1,077,444 Fayetteville 231 2,803 

Eagle Ford 59 1,360,266 Eagle Ford - 4,314 

Niobrara 35,940 217,510 Haynesville 73 3,967 

Permian 1999,073 970,894 Marcellus 32 12,869 

Other Shale 117,812 293,841 Barnett 2,514 4,141 

Total Shale 427,777 3,919,154 Other Shale 2,333 7,974 

U.S. Non 
Shale 

4,649,223 4,662,119 Total Shale 5,182 36,067 

U.S. Non Shale 47,602 34,363 

Total U.S. 5,077,000 8,581,273 Total U.S. 52,784 70,363 

 
Environmental Impacts of Fracking 
The water utilized during HF processes is generally extracted from the 

underground sources are near to the HF well. These significant amounts of 
groundwater withdrawals affect sources of drinkable water, particularly when 
the accessibility of water is inadequate to meet all the local consumers. In 
accordance with the Louisiana Ground Water Resource Commission, water 
wells close to the Haynesville Shale region have run out of water because of 
HF operations, droughts and shortage of rainfall. Moreover, numerous 
chemical compounds such as formaldehyde, sodium hydroxide, 
ethylbenzene and etc., existing in the FFs are known to be carcinogenic to 
physical and mental well-being of people and the environment. In addition, 
volatile organic compounds, namely 1,2-dichloroethane, found in the HFF 
can straightforwardly enter the nature and endanger biodiversity. In case of 
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not being properly disposing of, these toxic chemical compounds can quickly 
poison atmosphere and raise health hazards. Such pollution of the 
atmosphere is mostly triggered by pipe overflows, spills, blowout, retaining 
ponds (HFW storage areas) and natural processes. According to the 
statistics, most HFW leaks occur as a result of system malfunction or 
personnel error. If the casing of cement through borehole is insufficient, 
leakage of FFs into groundwater reserves develops. Methane emissions are 
another serious ecological concern related to HF.  (API Groundwater 
Protection n.d.) Generally, emissions emerge from the production of shale 
gas in the US has grown by more than 40%. Shale gas mainly consists of 
methane, and during the extraction process is released to the atmosphere. 
(Pichtel 2016). Decreasing only the CO2 emissions will have trivial influence 
on the rate of climate change relative to minimizing methane emissions 
because, as previously stated, in terms of absorption, methane is more 
efficient than CO2. Methane absorbs 84 times more heat than carbon dioxide. 
Thus, methane is an extremely strong greenhouse gas. (UT Methane Study 
n.d.) 

Risk rate of the Hydraulic Fracturing method in cases of hazard potential 
of fracking fluid and formation water was reflected on table below: 

Table 2. Risk rate of the Hydraulic Fracturing method 

      Hazard potential of          
                  Fracking fluid 
 
 
Hazard potential  
of Formation water  

High Medium Low No hazard 
potential 

High High High High High 

Medium High Medium Medium Medium 

Low High Medium Low Low 

 
Influences of Fracking on human health 
Chemical compounds used during fracking process are environmentally 

dangerous and poisonous to human health. By drinking of polluted water, 
inhalation of toxic gasses from waste deposited in dumps, tanks or deposited 
on ground, or directly contact of skin, people can become vulnerable to 
fracking chemicals. More than 75 % of these compounds can cause disease 
of sense organs, lead to cancer and metamorphosis in human bodies. 

Techniques for reducing influences  
Preferably, there has to be HF wells in a location in which the 

underground water levels and the oil reserves are at the maximum distance 
from each other. Therefore, in order for analyzing comprehensively and 
forecasting fracture locations state of the art mapping techniques and 
efficacious software programs are supposed to minimize this concern.  
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Research may also be required to identify if certain fractures have induced 
FFs to spill into underground water. Considering the advancements in HF 
technologies, unfortunately, there is still not adequate information available 
to help identify potential fracture zones in wells. As mentioned previously, 
there are many toxic chemical substances in HFWs. Influences of this 
chemical compounds could be minimized if the HFWs are accurately 
separated out. Nevertheless, such types of treatments of HFWs could be 
represented as extremely challenging process, a research on the filtration of 
oil particles from extracted water found that magnetic nanoparticles could be 
utilized to eliminate droplets of oil existing in HFWs. The environmental 
impact of methane emissions from HF could be minimized if the release of 
methane into the atmosphere is directly decreased. Additionally, greenhouse 
gas emissions can also be lowered by eliminating the usage of natural gas 
for domestic purposes and hydro-heating with highly efficient electric heat 
pumps.  

Conclusion 
HF technique makes an immense contribution to producing energy. It 

has generated an incredible power boom and thousands of jobs in the energy 
industry. This technological progress has decreased natural gas costs and 
availability. The fracking technique is under scrutiny given its significant 
benefits, however, fracking operations cause pollution of soil and drinking 
water and this water is made of several chemical substances, which are 
detrimental to ecosystem and human health. Tests demonstrate that the toxic 
substances related to oil or gas activities have a long-term, serious impact 
on health. In order to save this industry without sacrificing environment and 
human life, the designing of sensitive and environmentally-friendly fracking 
technologies should be achieved. 
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Abstract 
This study presents investigation about the modeling study on 3D software related to 

drag reducing polymers effect on single-phase turbulent flow of oil through a horizontal pipe 
in order to increase oil transportation performance. Moreover, the effect of various factors, 
such as drag reducing polymer concentration, polymer type, Reynolds number and 
temperature on the drag reduction rate are examined in order to reduce pressure drop and 
pumping costs. 

Keywords: Drag reduction, Polymers, Modelling, Oil flow 

Drag Reducing Polymers 
In oil transport facilities the pressure drop has a considerable impact on 

the parameters of industrial efficiency resulting in high consume of energy, 
i.e., pumping costs due to high turbulence and friction along pipelines. Drag 
reducing polymers (DRP’s) are high molecular weight polymer additives 
applied in petroleum pipelines with the purpose of decreasing pump work for 
constant flow rate and increasing oil transportation efficiency. When the low 
concentrations, even small amounts of polymer is added to single-phase 
turbulent flow, it interacts with both the wall and oil system and effectively 
decreases the contact between them due to their ability to suppress the 
formation of turbulent eddies. [Mucharam, 2017, 112]. In order to get higher 
efficiency, there is consistent agreement that drag reducing polymers should 
have high stability to light, heat, biological areas, chemicals and drag 
reduction increases with increasing shear degradation resistance and 
molecular weight of polymers. [Nash J.M, 2017, 70-80]. 

 Many studies have focused from theoretical and experimental 
perspectives on various aspects of drag reducing polymers. In 1946, B.A. 
Toms found that dissolving a small amount of polymer in the water flowing 
through a pipe reduced drag to about 70% while he was investigating the 
mechanical degradation of long-chained polymers, even though it practically 
did not affect the water’s shear viscosity. [Holzner, 2018, 11-29].   

 The main purpose of this work is to define the consequence of drag 
reducer high-molecular weight polymers on oil flow through the horizontal 
pipe. Furthermore, the effect of drag reducer polymer type, polymer 
concentration, Reynolds number and temperature of oil on drag reduction 

mailto:yashar.aghayev.std@bhos.edu.az
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are investigated by using 3D modelling software. By increasing the polymer 
concentration the drag reduction increases, however the pressure drop 
remains almost constant after certain maximum concentration. At a given 
concentration and for an oil system the drag reduction differs with the type of 
polymer. Moreover, increasing the Reynolds number has significant impact 
on the drag reduction, which increases initially and then decreases after 
some critical value of Reynolds number. On the other hand, increase in oil 
temperature increases the drag reduction, however, this effect on the drag 
reduction is negligible in comparison with the other factors. [Treiber K.L, 
1975, 37-41]. 
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Synopsis: 
Our aim in this thesis is to show how big of an impact use of wind 

turbines by individual households in Baku might have on the overall 
renewable energy production and use. 

In our modern world, renewable resources of energy are in more interest 
due to their little to no contribution to pollution of the environment and global 
warming. One of these energy sources lies in the mechanical energy of 
moving parts of our own atmosphere-wind. Process of harvesting wind 
energy has no direct negative impact on the environment and is also 
relatively efficient, considering modern wind generators can convert 35-45% 
kinetic energy of wind to electricity, compared to efficiency of other 
alternatives, like solar panels with mere 23% current maximum efficiency 
rate. Another argument in this topic is about max energy output of solar 
panels. According to studies made about solar and wind power plants in US, 
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1 MW solar power plant can take up 22257.7 square meters, while 80% wind 
power plants were reported to be requiring less than 4000 square meters per 
1 MW of capacity. There is also regional advantage that makes wind power 
plants more efficient and effective choice in regions with low sunny 
hours/year. 

The demand for energy in Baku is increasing constantly. In order to meet 
the energy need, a lot of thermal power plants are used. As power plants are 
the main culprits behind air pollution because of their huge production of 
Carbon-di-oxide, we believe that to guarantee continuity in economic 
development in capital city of Azerbaijan, officials should develop robust, 
eco-friendly and economically viable energy generators. As Baku 
experiences heavy wind, it could be good idea for engineers to take 
advantage of it. Minimum 4 m/s wind speed is needed for turbines to operate. 
The speed of wind throughout the year is indicated table below: 

Month Wind Speed, m/s 

January 7.333 

February 5.667 

March 7.000 

April 5.583 

May 5.611 

June 6.222 

July 7.639 

August 5.778 

September 5.806 

October 5.528 

November 5.722 

December 5.278 
 

The wind speed in Baku fits within the range from 5.2 to 7.3 m/s with an 
average of 6.1 m/s, which shows that wind can be considered reliable energy 
source for Capital of Azerbaijan. 

In Azerbaijan hydro-energy is the most widely used renewable energy 
source despite huge potential of wind energy. In 1999, Japan's Tomen 
Company, together with the Azerbaijan Scientific Research Institute of Power 
Engineering and Energy, installed two towers with 30 and 40 meters in 
Absheron and plan for the installation of windmills with a total capacity of 30 
MWt had been prepared in Gobustan region. However, despite this efforts 
wind energy only contributed 0.94% (20.1 million kWh) to the total electricity 
production from renewable resources in 2016. This figure can be much 
higher with the use of Small Wind Turbines (SWT) in urban and rural areas 
of Baku. According to study, mean average consumption of electricity per 
household in Baku was 198 kWh/month.  With 2.236 million people living in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qobustan_(town)
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Baku and on average 4.2 people in household, if only 10% of these 
households would meet their energy demands with the help of wind turbines, 
126.5 million kWh of energy would be saved every year. This amount of 
energy would be 6.3 times more than what wind energy contributed to total 
electricity production in 2016. 

Conclusion: 
Overall, we can conclude that wind energy is very viable renewable 

energy source for powering Baku. 
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Abstract 
The mechanisms of state support for the development of the renewable energy is the 

prime point that is analyzed in this study. In the last few years in the global energy market the 
renewable energy takes its place as one of the sections that is growing fastest. The main 
competitor of the renewable energy is the hydrocarbons in particularly electricity production. 
But the government support is the key point behind the success of the renewable energy. In 
this study the government support in the leading countries such as EU, Germany, USA, China, 
India, Great Britain, Russia and Azerbaijan is analyzed. It is concluded in the study that it is 
worthwhile to increase the state support for the development of the renewable energy in 
Azerbaijan. 

Keywords: renewable energy, government support for renewable energy, green energy. 
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Regarding to some reliable research and statistics, it is expected that 
the demand to the energy consumption will be raised nearly 28 % till 2040. 
[5]. Thus, the alternative way of energy producing which does not contain the 
risk of exhaustion is urgently needed, nowadays. In fact, states around the 
globe takes actions towards a lower carbon emission future by embracing 
solar, wind and geothermal energy. Nearly 30 per cent of global energy was 
provided by solar and wind techniques. This innovation proposes a novel 
approach of framing industrialized strategies of improvement. Countries with 
abundant renewable resources are capable of utilize them to accelerate their 
industrial developments. In addition, these methods of energy manufacturing 
free governments from balancing payment burdens. Regrading to the 
examples, several developed countries as well as developing lands charge 
on renewable energy. For instance, in Uruguay, approximately 100 % of 
energy comes from renewables, also in the first half of 2018 Germany 
produced sufficient electrical energy to encounter the power demands of 
every household within its borders. When it comes to energy policy of 
Azerbaijan, although the nature of this land provides marvelous opportunity 
to the install of renewable energy technologies, only 2 per cent of whole 
energy was acquired from renewable sources in 2018.[4] 

But what is the main barriers in front of the development of the renewable 
energy. First of all, the most apparent obstacle is the capital costs. For 
example, building and installing the solar and wind farms, the average cost 
for the trends in 2017 is about 2000 $/kW to 4000$/kW. But looking at the 
natural gas plants, the cost is passed to the consumer and the investment’s 
risks are lower. Secondly, the siting and the transmission. Some of the 
renewable energy, for example, the wind power is decentralized, that they 
require large area to provide power. Thirdly, market entry, that as the existing 
technologies are well established, for example natural gas, nuclear or coal, 
these wealth industries are the obstacle for renewable energy to enter 
market. Last but not the least, unequal playing field is one of the main barriers 
in front of the development of the renewable energy. [1] 

Looking at the points that benefit the renewable energy, the policy is the 
core driver for the development. But with the help of the other drivers, the 
policy can be unnoticed. For example, resource availability, technology 
costs, economic context, social acceptance or opposition, ownership 
structure, and financing can be shown in the series of the drivers that can 
affect the development. [3] But according to the Rachel Kyte, SEforAll CEO 
and the representative of the UN secretary-general, there are 7 main steps 
in order to accomplish the sustainable development. Firstly, obviously, policy 
matters, secondly planning matters, market, then finance matters, mindset 
and cooperation matters. Lastly, the politics matters are demonstrated as the 
key steps. [2] 
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In conclusion, the installation of renewable energy devices provides 
more trustworthy and promising future for humankind. Although there are 
several obstacles in the development of renewable energy, some actions can 
be taken to lessen usage of fossil fuel in energy production. In this scientific 
paper 7 main steps are provided to acquire more sustainable energy. It is 
undeniable fact that the development of renewable energy production relies 
on the financial and political support which can be provided by governmental 
authorities.  
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The paper is principally dedicated to the study of drilling muds and their 
components, as well as the important functions performed by drilling fluids in 
complex geological intersections. It has been shown that abrupt changes in 
formation temperatures and pressures can induce to a number of 
complications, as great depths of the Earth are being penetrated. Therefore, 
there always has been necessity for the application of progressive 
technology. In this regard, enhancements in the drilling fluid industry between 
the years of 1977 and 2019 have been investigated by dividing these 
progresses achieved during the evolution into two stages: 1977-1997 and 
1997-2019. 
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It should be featured that directional drilling of the onshore and offshore 
fields in Azerbaijan began in the mid-1970s, and hundreds of directional wells 
have been developed to the present time. Bentonite clay-based muds were 
mainly utilized in the drilling industry thru the period of 1977-1997, which 
consisted of bentonite, water-reducing reagent –Carboxymethyl 
cellulose (CMC), viscosity-reducing reagent - Ferrochrome Lignosulfonate 
(FCLS), caustic soda (NaOH), calcitic (NaCl), oil and water. Nevertheless, 
due to the complexity observed in the drilling, these compositions were 
persistently being ameliorated. Subsequently, purpose-made additives 
(Sulphonyl, OP-10) with surface-active properties were supplemented to the 
drill mud. 

Since 1997, modern generation of drilling fluids launched to be exploited 
in Azerbaijan. The chief motive behind this trend was connected with the 
Century Treaty on September 20, 1994, so after that contract foreign drilling 
companies, including Schlumberger, Baroid, Halliburton and M&I, initiated to 
implement their innovative technologies in Azerbaijan. As enhanced series 
of drilling muds, including hydrocarbon and polymer drilling fluids were put to 
use in wells, rise of the both mechanical and commercial speeds of drilling 
was achieved, while decrease in probability of encountering hazardous 
accidents and complications was observed. 

Advanced technologies for drilling fluid absorption are being developed 
[4]. Well instability which is one of the complexity issues observed in drilling 
was underlined [5]. The analysis and significance of biopolymer drilling fluids, 
which are widely utilized in the world drilling practice, are of particular interest 
[6]. Explaining the advantages of directional and horizontal drilling versus 
vertical drilling, the directions for solving environmental problems caused by 
drilling muds have been clarified [7]. After investigating the modern literature 
and other scientific and technical resources stated, we assessed the drilling 
fluids using the Expert Evaluation Method (EEM), recognized from 
mathematical statistics. The properties and factors of the drill fluids which 
play vital roles in the industry were taken into account. Moreover, the specific 
quantity of each factor was estimated by coefficients, and sum of the 
indicators should be equal to one. Two constants (A, B) were nominated as 
experts and their ratings were set at the range of 5-10. Whereas the “A” 
expert examines drill fluids for the period of 1977-1997, the expert “B” 
regards the technical and technological parameters of 1997-2019. The 
consequences of calculations obtained from the EEM are revealed in the 
table below: 
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№ Factors 
Special 
Weights 

Experts 

A B A B 

1 Cost 0.2 9 6 1.8 1.2 

2 Advantages against complications 0.3 5 10 1.5 3 

3 Environmental impacts 0.25 9 8 2.25 2 

4 Preparation time 0.05 7 7 0.35 0.35 

5 Commercial speed 0.2 6 9 1.2 1.8 

 Conclusion 1.0 - - 7.1 8.35 

Table 1. 

To conclude, demonstrators of the “A” and “B” experts have been figured 
out as, respectively, 7.1 and 8.35, which indicates the potential supremacy 
of the enhancements experienced in the drilling fluid industry for the last 22 
years. Thus, appraisal of the drilling muds was achieved by taking the 
advantage of the Expert Evaluation Method. 
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Summary 
The throughput of the gas reservoirs is main controlling factor for improvement of those 

reservoirs and key decisions made with respect to those reservoirs, such as the amount of 
wells to be drilled, well fracturing and capacity of the surface processing facilities. In above 
mentioned reservoirs, the productivity is affected by a condensate blockage generated due to 
liquid build up. The key goal of this work is to improve the productivity of gas condensate 
reservoirs by using deviated wells. Thus, a comparison of performance of gas condensate 
reservoirs in vertical and horizontal wells have been accomplished and the study about 
dependence of deviated well productivity and condensate recovery on well length has been 
investigated. The main principles that will be used in this work, drawdown pressure, well 
production rates, cumulative production and condensate saturation build-up demonstrate that 
productivity of gas reservoirs in horizontal wells will be higher than that of vertical wells.  

Key words: Gas condensate, condensate blocking, drawdown pressure, well production 
rates, cumulative production, condensate saturation build-up 

 

Thesis 
Nowadays, demand for the natural gas is anticipated to increase rapidly 

because of being cleanest fossil fuel. According to investigation, it was 
predicted that more than 6.5 quadrillion cubic feet gas remains in gas 
condensate reservoirs.  

Generally, a gas condensate is defined as a type of natural gas whose 
temperature is between critical and cricondentherm temperature in PT 
diagram. Moreover, a gas condensate can be termed as a liquid hydrocarbon 
phase where a low density and high API gravity are available. [FAN, L. 
(2005)] 

In gas condensate reservoirs, liquid which accumulates in the near 
wellbore and prevent gas flow through well is liberated from gas if the initial 
pressure gets less than dew point pressure. Therefore, the well deliverability 
is reduced due to a drastic decline in the relative permeability of the gas as 
condensate starts to flow due to greater gas condensate saturation compared 
to the critical condensate saturation. [Fevang, o., & Whitson, C. H. (1996, 
November).1-10] As a result, the productivity of reservoir gets lower. This 
process is called condensate blocking. In order to improve the productivity of 
the reservoir some processes, such as gas cycling, hydraulic fracturing and 
cycling injection are applied. However, these options are not durable.  
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In order to compare the performance of gas condensate reservoirs in 
horizontal and vertical wells, some principles, for example, drawdown 
pressure, production flow rate, saturation build-up and cumulative production 
will be applied.  

Drawdown pressure comparison: 
According to research by Dehane, Tiab, et al. regard to Djebel Bissa 

Field, at the same flowrate, drawdown pressure in a vertical well is greater 
than that of a horizontal well. For the drawdown pressure comparison 
criterion, the horizontal well exhibited a slower decline which extended the 
time to reach dew point pressure thereby restricting the effects of condensate 
blockage. Furthermore, despite there is the same amount of drawdown 
pressure in both vertical and deviated wells, time taken for the same amount 
of drawdown pressure in vertical wells is smaller than that of horizontal wells. 
Hence, productivity of a gas condensate reservoir, can be improved by using 
horizontal well rather than vertical well. [International Journal of Applied 
Engineering Research (2017) pp. 9271-9284] 

Condensate saturation build-up: 
Another factor which should be investigated is condensate saturation 

build-up. In this principle, the dew point pressure is reached faster in vertical 
wells than horizontal wells. As a result, the condensate blocking happens 
more quickly in vertical well than in deviated well. Furthermore, there is a 
greater scale of condensate saturation form in vertical well compared to 
deviated well. The condensate saturation build-up was deterred for an 
extended period of time in horizontal wells, which in turn increased the 
productivity of the wellbore for longer period of time. Also, the well flow rate 
of the condensate was reduced drastically, therefore leading to the effective 
production of gas. [International Journal of Applied Engineering Research 
(2017) pp. 9271-9284] 

Flow-rate and cumulative production: 
There is a general tendency that as the condensate saturation starts 

build-up near to wellbore, the production rate of the gas condensate reservoir 
drops drastically. The amount of condensate saturation build-up which 
causes a reduction in productivity of a well in horizontal well is much less 
than that of vertical well. As regard to cumulative production, total productivity 
of a deviated well is a bit more than that of vertical well. [International Journal 
of Applied Engineering Research (2017) pp. 9271-9284] 
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Geothermal Energy is one of aspects that has been highly justified by 
the ongoing worldwide discussion on energy and climate.  As it is being 
considered as an unlimited renewable energy which encompasses extracting 
heat from subsurface rocks for a society less dependent on fossil fuels, 
Geothermal Energy is gaining publicity across the globe. However, as the 
energy density of geothermal fluids is significantly lower than that of other 
sources such as hydrocarbons, the economical use of geothermal sources, 
it requires accurate predictions of the characteristics of the subsurface and 
of its response to exploitation. One of the main driving reasons to expand the 
use of geothermal energy is the global warming caused by the CO2 
emissions associated with fossil fuels. It is undeniably clear that bulk of 
continuously growing energy consumed everyday globally is attributed to 
transportation, heating residential and commercial premises, running 
factories and producing electricity, so some portion of these means can be 
supplied by Renewables. Throughout this writing these topics will be 
considered given below: Geothermal Energy concept, information about 
types of geothermal system, satisfactory condition regarding desired 
geological structures, typical temperatures, advantages and disadvantages 
for application of this method and opportunities in Azerbaijan for employment 
of Geothermal Energy. 

  Geothermal energy is heat that is stored in the subsurface and is a 
renewable resource that can be sustainably exploited. Systems of 
geothermal energy can be divided into two main types. The first group 
includes direct heat production from aquifers at 70-90 *C and is named 
informally low temperature systems. Mainly these systems are made use of 
for heating systems of Public buildings and Residential areas. The second 
type is based on hot fluids, typically above 150-200 *C which are utilized for 
the production of electricity and also referred to as high temperature or high 
enthalpy. After specific temperature which is around 50-70 *C they can be 
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utilized for heating purposes [3]. Temperature gradient on Earth contributes 
to varieties of geothermal systems. Core of earth is more heated and cooling 
process takes place, emitting extra heat. At the result of this cooling process, 
possible gradient in lithosphere is estimated as low value (10 *C/ km). In the 
crust, however, there is another source of heat represented by the 
radioactive decay of the elements which occur in minerals such as feldspars, 
resulting in a normal crustal geothermal gradient around 20-40⁰/km. All areas 
with heat flow values above 20-30 m W/m2 are potentially well suited for low 
temperature geothermal exploitation. Low-temperature geothermal systems 
require sufficiently high temperatures but also layers of rocks which are 
permeable enough to allow efficient circulation of water. These fluid 
pathways are called aquifers and are bounded by less permeable layers 
called aquitards, seals or cap rock. High temperature geothermal systems 
are those where waters at very high temperatures are tapped, possessing 
very high heat flow values, sometimes larger than 100 m W/m2 [3].  
Temperatures are so high that fluids move in a convective fashion. High 
temperature systems also require fluid pathways, typically formed by 
fractures. Areas with very high heat flow are generally located in zones where 
regional extension takes place such as long continental rifts like the East 
African rift and in regions of intense magmatism such as in correspondence 
with subduction zones. Intense magmatism also takes place along mid 
oceanic ridges. These are typically underwater but one segment of it 
outcrops at the surface of the Earth, namely in Iceland. Of course use of 
Geothermal Energy is not without drawbacks and side effects. There are 
some points that need to be deeply searched and understood. 
Geomechanical risks such as Fault slip (induced seismicity), Pollution related 
to seal leaking and re-injection, Drilling High temperature regions, attitudes 
of locals to this sustainable energy source should be taken into consideration 
and further steps have to be performed. 

  Many studies have addressed distributions of parameters that 
determine the thermal field of Azerbaijan. The density of terrestrial heat flow 
is determined by measurement of temperature gradient in boreholes and 
wells and measurement of thermal conductivity of subsurface rock 
formations at the field, in mud volcanoes, at the bottom of the Caspian Sea 
and other places [1]. According to conducted these explorations, it is 
confirmed that Azerbaijan has varying temperature manifestations which are 
quite satisfactory for Geothermal Energy. In other words, Geological 
conditions in Azerbaijan are in favor of various Temperature systems in some 
parts of this country [1]. There are no active volcanoes and geysers in 
Azerbaijan, however we have enough exploration wells where temperatures 
of thermal water in aquifers are higher than 100°C. The most interesting area 
is western part of the South Caspian basin along the Talysh-Vandam 
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maximum [2]. This gravitation maximum reflects buried fragment of Mesozoic 
island arc where local volcanic uplifts were explored in detail as Muradkhanli 
oil field was discovered here in 70-s within the weathered and fractured 
volcanic rocks. The area is characterized by high fluid activity, which 
promotes formation of local abnormally high heat flows [2]. Jarly-3 well is still 
flowing to the earth surface with high production rate. Temperature of 
volcanic rocks penetrated here at 2800-3000 m depth in some places is 
higher than 100°C. Azerbaijan also has a lot of thermal water sources with 
relatively low temperatures (<80°C). As examples of the most perspective 
objects in Azerbaijan we can list thermal water sources in Lyankaran, Astara 
and Masally regions, Jarly, Sarisu, etc. E.g. water temperature in Donuzuten 
spring is 64°C and flow rate up to 1.5 million l/day [2]. 
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The current paper includes general overview for evaluation of Fulmar 
field [1] located in South-West Central Graben of North Sea and explored 
with 6 appraisal wells and one seismic map in NE-SW direction. With the aim 
of fully reservoir evaluation, subsequent data set which is real field data is 
provided by some companies and following objectives are required to be 
accomplished. Along with 2D seismic (cross-sectional) map and top view 
map of the interest area with locations of 6 exploration wells, well log data 
which are run and plotted in Techlog and repeated formation tester (RFT) [2] 
have been provided.    

As regards main ideas of this project, determination of reservoir limits 
and the number of productive layers over the reservoir stand in the first place. 
In other words, top and bottom depths of reservoir and its zonation are 
detected with the help of well log data and its interpretation. Similarly, 
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resistivity and density-neutron logs are correlated for available wells with the 
aim of determination of fluid distribution (gas/oil/water) through each layer. 
By applying RFT data which are pressure data as a function of depth, 
comparison with log interpretations is carried to redefine the fluid contacts 
on the bases of gradient change.  Another source of information to identify 
the contacts is the seismic and top view map with main controlling faults that 
can give illustration of some of these wells separated from the rest. Following 
this, based on those contacts, petrophysical properties (porosity, saturation) 
are calculated for each zone individually. Finally, with the help of appropriate 
formula, STOIIP calculation is done for each section.  

Overall, determining STOIIP is one of the major components taken into 
account by analysts determining the economics of oil field development. This 
is a critical data point, but it is only the start of the analysis prior to the 
decision to drill or sit on a lease. 
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Introduction 
The hydrocarbon production from sub-surface reservoirs seems to get 

harder parallel with the development in technology applied to get those fluids. 
The reason is that there are a huge number of reservoirs that are not 
economically viable to drill and begin production with the devices currently 
used. Hence, drilling procedures have also developed during the last 
decades in order to overcome many problems that makes production 
impossible from reserves. The objective of well planning is to determine 
those problems and design drilling procedures in such a way that drilling is 
going to be both safe and economically beneficial for the oil company. Loss 
circulation, stuck pipe, and borehole instability are typical drilling problems 
and can be very costly. Apart from such problems, time is also significant 
factor in drilling since an oil company pays millions of dollars for a drilling rig. 
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Taking into account all these factors, the phenomenon of casing while drilling 
was finally accepted in oil and gas industry in the late 1990s.This is the 
process where drilling and casing processes are carried out simultaneously 
by using casing instead of the drill pipe. It has been proven that this method 
alleviates many problems occurring during drilling process, increasing drilling 
efficiency and reducing Non-Productive Time. 

Casing while Drilling 
Casing drilling also known as casing while 

drilling is an alternative method to conventional 
drilling, and it is a process for simultaneously 
drilling and casing the well via casing rather than 
drill string. Unlike conventional drilling, casing is 
rotated in order to transmit rotational motion to the 
bit. Most of the major operators have used this 
method to access more difficult reserves. 

There are some types of casing drilling systems. These are non-
retrievable system, retrievable bottom hole assembly system and liner drilling 
systems. 

To begin with, non-retrievable system is mostly used and the simplest 
one among these three types. There is a drill shoe at the bottom which does 
the same work with the drill bit. The well is drilled with this system and when 
TD is reached, casing is cemented there. One specificity of this process is 
that a drill shoe is a drillable bit.  

The Weatherford Defyer DPA is one of the drillable bits for non-
retrievable CwD. Its design materials include aluminum in the nose and a 
special steel alloy for the blades. PDC cutters can be mounted on the face 
of the tool to increase efficiency and durability. However, non-retrievable 
system may not be efficient always since we are limited by the 
straight(vertical) drilling only. Taking into account that reason, there is 
another type of casing drilling that can be helpful in the areas where 
inclination is needed. This is called retrievable casing drilling system. By 
using this method, we are able to conduct MWD and LWD too. A typical 
retrievable system consists of special system called Drill Lock Assembly 
which is used to connect the BHA including a drill bit to the casing. MWD, 
LWD, stabilizer and under-reamer are preferred to be used in BHA. When 
TD is reached, DLA is unlocked, and BHA is retrieved to the surface in order 
to begin cementing processes. 

Figure 1 
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The figure 2 compares three types of 
drilling methods, 2 of them being casing 
drilling and the first one being conventional 
drilling. As is observed, reamer is used in 
the case of retrievable system in order to 
enlarge hole such that the size of casing is 
compatible with that of hole, and it can fit 
into the wellbore while drilling. In order to 
reduce the rathole, reamer is mostly placed 
near the bit. 

It should be noted that logging can also be done with non-retrievable 
system. In this case, with the help of bit-release mechanism, bit is removed 
from the casing, and logging tools are retrieved down via wireline. 

There can be cases, when there is no need to do casing for the whole 
formation level. In these cases, liner drilling can be applied. This is almost 
the same as the CwD, but liner is used instead of casing. Since it cannot be 
controlled from the surface due to its shorter length, it is settled down on the 
drill-string. Depending on the structure, it can also be divided into retrievable 
and non-retrievable systems. 

There is one more detail that must be mentioned while talking about 
CwD. This is plastering effect which is a unique feature of this method that 
strengthens the wellbore, prevents formation damage and loss circulation. 
Plastering effect works by smearing the smaller drilling cuttings into the 
formation face and seal the pore spaces. Hence, it creates low porosity and 
permeability filter cake through which movement of drilling fluid is prevented. 

Conclusion 
By way of conclusion, there are many reasons for using CwD method, 

such as stronger wellbore, almost no loss circulation and lower NPT. After 
taking them into account, it becomes evident that this method is more 
beneficial for a drilling process rather than convention drilling. 
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This paper presents a practical technique to quantify communication 
between wells in a reservoir using only production and injection rate data. 
The technique combines a constrained multivariate linear regression 
analysis with diffusivity filters to provide information about permeability 
trends and the presence of transmissibility barriers. Diffusivity filters will 
quantify effective parameters of the formation through which injected fluid will 
transmit. The simulation results indicate that the connectivity between 
wells is described by coefficients that only depend on geology and relative 
position between wells; they are independent of injection/production rates. 
The results of this work can be used to improve the performance of an 
existing waterflood by suggesting how well patterns might be changed or 
managed. They could also be used to model flow in the reservoir. 

 Production and injection rates usually based on monthly well tests are 
the most abundant data available in any waterflooding project. Valuable and 
useful information can be obtained from the analysis of these data. Typically, 
reservoir description and characterization together with observation of 
injection and production rates is used to determine the influence of each 
injector on producers. Ultimately, the final objective is the optimization of 
operations and economics and the maximization of oil recovery of existing 
waterfloods. This may include changes in injection patterns, assignment 
of priorities in operations, recompletion of wells, and infill drilling. There have 
been previous statistical approaches that compared the rate performance 
of a production well with that of the surrounding injectors. Heffer et al. [1] 

used Spearman rank correlations to relate injector/producer pairs and 
associated these relations with geomechanics. Refunjol [2] also used 
Spearman analysis to deter-mine preferential flow trends in a reservoir. 
She related injection wells with their adjacent producers and used time lags 
to find an extreme coefficient value. Sant’Anna Pizarro [3] validated the 
Spear-man rank technique with numerical simulation and pointed out its 
advantages and limitations. Panda and Chopra [4] used artificial neural 
networks to determine the interaction between injector/ producer pairs 
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within a pattern. Soeriawinata and Kelkar, who also used Spearman rank 
analysis, suggested a statistical approach to relate injection wells and their 
adjacent producing wells. They applied the superposition principle to 
introduce concepts of constructive and destructive interference. Additional 
reference can be found in Araque-Martinez’s work. 

The main objectives of this work are to quantitatively determine the 
communication between wells in a waterflood and to perform the analysis 
fieldwide, analyzing multiple well influences in a single step. This work 
shows that distant injectors (from different patterns) can significantly affect 
production. 

We view the reservoir as a system that processes a stimulus (injection) 
and returns a response (production). In a waterflood, there are typically 
several injectors and producers acting at the same time; moreover, the 
effect of the reservoir on the input/output signals will depend on the location 
and the orientation of each stimulus-response pair. Taking this into 
account, the technique presented here uses different statistical approaches 
based on constrained multiple linear regression to infer connectivity. In 
addition, we use diffusivity filters to account for the time lag and 
attenuation that occurs between stimulus and response. 

After taking into account all this information, open source data has been 
used in order for visualization of results. This method under specific 
conditions can be applied real field with the similar characteristics that are 
being considering throughout the algorithm.  

The technique uses the liquid (oil and water) production rates and the 
injection rates of every well in a waterflood as input data. Both rates are in 
reservoir volumes. The gas rate is not included in the analysis; periods with 
no significant free gas production must be selected for the analysis. The 
reason for this is the effect of compressibility of the gas on pressure trends. 
The location of the wells must also be provided. All the cases and studies 
presented in this paper were performed using standard spreadsheets, 
and the implementation of this technique into software-program does not 
demand a significant amount of effort. The simplicity of the method and the 
always-available production and injection data make this technique a very 
practical tool. 

Two different approaches aimed at solving this problem are presented 
in this paper: multivariate linear regression (MLR) and balanced multivariate 
linear regression (BMLR). The use of one or the other approach will depend 
on the type of waterflood and the data that are being analyzed. First, both 
MLR and BMLR approaches are explained without the use of diffusivity 
filters; then, later in this section, the concept of diffusivity filters is presented. 
Other advanced methods will also be mentioned and assessment of the 
results of these programs will be considered by using Interwell Tracer Tests. 
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After that merits and drawbacks of all these methods will be analyzed. 
Applicability of these methods on fields in Azerbaijan, advantages and 

disadvantages of applying these ways on wells in Azerbaijan have also been 
involved in Program of Presentation. 
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Abstract 
If we immerse ourselves in EOR methods, we can easily understand that for upcoming 

years and projects, they will be most preferable methods in terms of increasing production 
rate and recovery factor. In order to implement these methods, first of all, we need to 
understand cons and pros of a method and reservoir and fluid properties and conditions of 
field. In this paper, we will give brief information about targets of these methods, comparative 
analysis of EOR methods application on different reservoirs and applicability to the fields in 
South Caspian Basin. 

Key words: EOR (enhanced oil recovery), field applications, injection techniques, 
technologies.  

According to the US Department of Energy, there are three primary 
techniques for EOR. In the subsequent section will focus on the status of 
globally applied EOR methods and effect of these methods on productivity 
improvement based on real field examples. 

Gas Injection: various methods of gas injection for increasing HC 
recovery of reservoirs are considered such as; 
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(1) Hydrocarbon Miscible Flooding 
(2) Nitrogen and Flue gas flooding 
(3) Carbon Dioxide (CO2) flooding 
Generally, these methods can be applied in both sandstone and 

carbonated reservoirs. The depth and temperature of reservoir are not 
limitations for application conditions. Crude oil should consist of high 
percentage of light hydrocarbons(C1-C12) with API > 25°. As a real field 
example Weyburn Oil Field was looked at, where CO2 injection helped the 
company to extend the life of field by 25 years. 

Chemical Flooding: as chemicals polymer, surfactant and alkaline can 
be used. Name of the methods origin from used chemicals in the method; 

(1) Surfactant flooding 
(2) Micellar-Polymer Flooding 
(3) Caustic/Alkaline Flooding 
Recovery of intermediate-light oil reservoirs with API > 15° can be 

increased with these methods. Despite the high efficiency of these methods, 
there are some limitations on reservoir depth and temperature, reasons for 
those will also be analyzed. Field which is called Provost located in Alberta 
can be shown as a good example. After applying Water Flooding method RF 
(recovery factor) is increased by 50%. 

Thermal Recovery: the aim of the method is to decrease viscosity of 
heavy oil by applying hot steam on reservoir. Nowadays, wide range of 
thermal methods are implemented in different heavy oil reservoirs. 

(1) In-situ combustion 
(2) Steam flooding 
(3) SAGD(Steam Assisted Gravity Drainage)  
-Duri Field in Indonesia: steam flooding (one of the Thermal methods) 

applied on this field which help to increase oil recovery by 70%. Additionally, 
Joslyn project that located at 60 km north of McMurray (Canada) with API =
8° is conducted for SAGD(Steam Assisted Gravity Drainage) method and 
successfully finished with peak production (40000bbls/d). 

Comparative analysis of various methods allows to classify them by 
effectiveness and feasibility in different reservoir conditions and business 
cases. Based on the results of these analysis, applicability of those methods 
in the local fields are considered.  
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Abstract 
Access to energy is a crucial factor for human being, improvement in economics and 

struggle against poverty. Historical and current energy systems are dominated by fossil fuels 
(coal, oil and gas) which produce carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases that cause 
unusual changes in the Earth’s climate, with mainly adverse consequences. In order to avoid 
such deleterious results, the world needs a remarkable and harmonious shift in its energy 
sources, towards more sustainable, renewable and environmentally friendly, in other words 
greener form. There can be no doubt that green energy is a cleaner form of energy, thus we can 
now rely on green energy produced from solar, wind and hydro, etc. However, there are still 
some issues that can lead some people to claim that green energy is not really completely green. 

Keywords: green energy, environmental impact. 

Solar energy. Unquestionably, the sun is a powerful energy source, but 
there are always downsides no matter the energy source you choose to 
analyze. Chemicals with known risk to human health such as germanium and 
cadmium are frequently used in the fabrication of solar panels. Another 
drawback of solar energy is that the reflected light is polarized and it 
victimizes millions of insects and birds, because they confuse the solar 
panels with lakes. In terms of availability, solar radiation relies heavily on 
geographical location, duration of daylight, season, as well as local 
landscape and weather that in turn make this energy source limited. 

Wind energy. Although wind energy is known as bright and renewable 
resource of energy, it is feasible to face detrimental environmental impacts, 
which stem from the installation and transaction of wind energy turbines. There 
is an increasing concern that wind power poses a threat to regional species 
populations, specifically bats and birds. The major possible risk to birds 
associated with wind energy turbines is that they could be killed by flying into 
the rotating blades due to the occurrence of the rotation of wind turbines at 
high speed. Apart from obstructions, and damages to habitats, the noise 
pollution is another cause that the wind power has been cited as a nuisance.  

Geothermal energy. Geothermal energy is heat derived within the sub-
surface of the earth. It can be used for heating and cooling purposes or be 
harnessed to generate clean electricity. However, the impact of implementing 
this idea to the environment should not be overlooked. Scenic places that 
would otherwise be reserved as recreational parks would have to make way 
for plant construction. In the event of landslide or subsidence, the 
constructed plant, human operators and local inhabitants would be in 
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jeopardy. Furthermore, enhanced geothermal system (EGS) has been 
shown to induce micro-seismicity to a certain magnitude that may cause 
certain level of discomfort, particularly, to local inhabitants or in the worst-
case scenario, an induced earthquake. 

Tidal Energy. The generation of electricity by means of these facilities 
is possible with the help of tidal barrages which rely on ocean level 
manipulation. These ecological effects would stem from prolonged 
establishment of coastal green energy projects: 1. Changing of substrates, 
sediment transit and deposition; 2. Alteration of waves and sea currents; 3. 
Noise pollution during installation and operation; 4. Alteration of ecosystems 
for regional organisms; 5. Emission of harmful electromagnetic fields; 6. 
Intrusion upon animal migrations; and 7. Potential strikes by any moving 
parts of the tidal system. 

Hydropower energy. Hydropower or hydroelectricity refers to the 
conversion of energy from flowing water into electricity. As a matter of fact, it 
allocates the most important supply of 55 countries, but it is shocking to 
reveal that over the past 50 years, approximately 8 million of people have 
been displaced to make way for the construction of 300 hydroelectric dams. 
Related construction activities, especially, aluminum smelting and improper 
drainage system are other major concerns, since generated waste from 
aluminum smelting would result in the contamination of stream by the 
leachate, while nearby areas are at a high risk of flooding due to poor 
drainage system. Several species of valuable fish native to the constructed 
dam are known to migrate upstream from estuaries during the spawning 
season.  

Nuclear energy. Releasing of the energy by means of a chain reaction 
is created the nuclear energy. Working in such environment and living near 
those areas increase the probability facing nuclear radiations at high rate. 
Eutrophication is extensive enrichment of the lake and other water bodies by 
nutrients, mostly due to runoff from land. The fast increase of plant life 
because of this procedure can lead to death of marine life by reason of lack 
of oxygen. One of the root causes of this problem can be radioactive waste. 

As a final word, renewable energy is a panacea for the demand of the 
energy for the future, but some drawbacks must be eliminated and a more 
reliable solution should be looked for the huge need of energy. 
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Abstract  
This article depicts the interests of the South Caucasian countries – Azerbaijan, Georgia 

and Armenia to renewable energy.  The proportions of the renewable energy consumption 
with respect to the whole energy usage have been compared for each countries by 
considering low opportunity for renewable energy. Moreover, the investments of each 
countries to this sector have been compared by taking their GDPs into account.  Furthermore, 
the analysis for the challenges that can be faced during implementation of renewable and 
sustainable energy practices have been indicated. 

Key words: Azerbaijan, Georgia and Armenia, Renewable energy, energy consumption, 
sustainability. 

 

In this article, the usage of renewable energy and investments for this 
sector are compared for the South Caucasus countries – Azerbaijan, Georgia 
and Armenia. 

Azerbaijan-Despite the fact that Azerbaijan is the consumer and exporter 
of oil and gas, the sufficient part of energy consumption is response to 
hydraulic section. Mingachevir Hydraulic Energy Station have been playing 
an important role to provide the country with electricity. According to minister 
of energy, Azerbaijan has the potential not only providing its people with 
electricity but also can be exporter. Looking at the tables, it can be said that 
in Azerbaijan, all the sections of renewable energy can be improved. The 
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location of the country, the climate’s 
difference, bio varieties can impact 
on these opportunities.  

Georgia-In Georgia, the most 
part of the renewables belongs to 
Hydraulic energy sector. After that, 
solar and geo thermal potentials, 
biomass and biogas have sufficient 
impact on the energy consumption.  

Looking at the table, it can be realized that 90 % percentage of 
renewable energy consumption is response to Big hydro energy section 
because, Georgia has access to the sea and it locates in the point in which 
diverse strong rivers cross. Due to fact that, this country situates at the foot 
of Caucasus mountains, there are not any opportunities to improve the wind 
energy. 

Armenia - It can be interesting to mention that Armenia is the most 
renewable energy consumer in this region.  If the nuclear and hydraulic energy 
can be taken into account as renewable energy, 34 % of the whole consumption 
is response to Renewables. Surely, the main role belongs to Metsamor nuclear 
plant and two hydraulic energy stations – Vratan and Hrazdan. 
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Abstract 
The development in the exploration of hydrocarbons and improvements in the 

technologies used for producing them have resulted in advancements of well architecture 
complexities. Therefore, it is considered that among the techniques available for completion 
of the well, intelligent wells are the most sophisticated ones. Despite the fact that it has been 
more than a couple of decades since the discovery of the idea of intelligent wells, however, it 
still receives lots of interest and financial support for research-oriented purposes. 

Key words: Intelligent Well, Completion, Inflow Control Device, Downhole Sensors. 
 

Main Body 
In petroleum industry, hydrocarbons production is a very critical process 

as it is dependent on several factors including economic and environmental 
impacts. It is necessary to note that, in general, the production rates of many 
fields are less than their production capabilities. Marginal fields are neglected 
and not considered as profitable and productive fields due to several factors. 
Amongst these factors is mainly the technology that can achieve the desired 
results, however, is costly and difficult to operate. One of the techniques that 
can help to tackle these issues is applying Intelligent Well Completion 
Technology.  

An Intelligent Well (also called as Smart Well) is a well, which is equipped 
with specific completion devices used for monitoring the properties of the 
wellbore, collecting, transmitting and analyzing the data of well and reservoir 
production and then enabling actions for partitioning the well, sealing 
wellbore portions and regulating the flow. These actions are taken for 
increasing the productivity of the well, and both manual and automatic trigger 
are available for this action.  
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An Intelligent Well can be in various forms:  
1. Single (multiple zones are monitored within a single well);  
2. Multilateral (multiple wells are monitored);  
3. Commingled (multiple layers or reservoir are monitored).  
A Smart Well can also be drilled in different ways:  
1. Horizontal;  
2. Vertical;  
3. Inclined. 
Downhole Sensors 
Generally, IWC Hardware is composed of three parts:  
1. Surface computers used for analysis-oriented purpose;  
2. Sensors used for monitoring;  
3. Inflow Control Valves used for controlling.  

 
Figure 6. Intelligent Well Completion System 

Talking specifically about the sensors, they are installed downhole in 
IWC technology in various forms, they may act as optical fibers or they can 
act as downhole gauges. The primary objective of sensors is to determine 
several parameters, including seismic waves, pressure, rate of flow, and 
temperature.  

The sensors in the IWC technology is of great importance since the 
measurements and readings obtained from them play a significant role in 
making real-time and future-oriented decisions. For instance, readings 
obtained from the downhole pressure sensors can be used to make analysis 
and comparisons to the anticipated geothermal gradient in the production 
stage. Application of this is beneficial for detecting abnormal-pressure zones. 
Furthermore, by analyzing the fluid behavior it is also possible to determine 
the time at which it is required to activate the ICVs. Intelligent Wells also 
possess temperature sensors that are utilized for detecting the influx of gas. 
The main concept behind temperature sensors is based on Joule Thomson 
effect, indicating the gas influx increase due to decrease in temperature.  
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The data obtained from measurements by using the sensors must be 
combined afterwards for getting the necessary information. It is also 
important to mention that electrical system in the sensors have been 
replaced with fiber optic system since it is more reliable, more tolerant to 
high-temperature conditions, and can efficiently operate in difficult 
environments. 

Inflow Control Devices  
The Inflow Control Devices (also known as ‘Inflow Control Valves’) are 

surface-controlled chokes utilized for regulating and restricting production. 
For the regulation of flow, at each preset section the pressure differential 
between the production string and annulus is created by the valves at each 
preset section. They can also be used to close off zones producing water or 
gas, and can also be applied for shutting in a well or Pressure Build-Up 
operations layer. However, in overall the effectiveness of the ICD depends 
both on the properties of wellbore (Inflow Performance Relation, Productivity 
Index, Vertical Lift Performance) and on the properties of reservoir 
(saturation, permeability, pressure profile, porosity).  

Installing ICV for choking a layer can only be efficient when producing 
from the other layers of completion is sufficient for meeting or exceeding 
production objectives. In order to achieve optimum results, the type of ICV 
and its position is determined via several approaches, like reservoir 
simulation and Nodal analysis. Typically, high permeability conditions are the 
best for obtaining the desired results when using Inflow Control Valves. 
There are numerous options for building ICVs; they can be controlled by the 
operator or can be automatically controlled; they can perform via electrical or 
hydraulic operation. Despite of several alternatives in the configuration of 
ICDs, they are purpose-built, functioning within pre-determined targets.  
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Abstract 
There are rich geothermal water sources of Azerbaijan with huge potentials of 

approximately 51·103 MW. Generally, they are low-temperature sources (<80° C), but thanks 
to recent technological improvements an effective usage can be obtained. The research is 
aimed to investigate the geothermal field of the Baku Higher Oil School Campus area 
according to data collected from mud volcanoes, exploration wells, etc. in Absheron 
Peninsular and other regions of the country. 

Keywords: geothermal energy, power, renewable energy, Absheron Peninsula. 
 

MAIN BODY 
With global warming becoming a crucial problem, replacing fossil fuels 

with a better alternative- sustainable energy sources such as wind power, 
solar power, biomass, hydropower, geothermal, biofuels, etc. is of a 
fundamental importance to every country. 

One of the most promising sources of alternative energy is geothermal 
energy defining as heat that originates within the earth. The main sources of 
geothermal energy in Azerbaijan are located in the Greater and Lesser 
Caucasus, on the Absheron Peninsula and Talysh. The studies performed in 
the Lesser Caucasus region show that the temperature of the thermal water 
reaches 62°C at 70 m, 75°C at 300-350 m in Istisu and 80°C at 100 m depth 
in Bagirdag. Additionally, a lot of aquifers with thermal water are discovered 
in the Precaspian-Guba area (Khachmaz -58° C, 1.2 MW power potential, 
Yalama- 95° C 0.5 MW power potential) and Kur basin (Jarly- 96° C, 70MW 
power potential and 82° C, 20.4 MW power potential) and Nakhchivan 
Autonomous Republic (Daridagh- 41-53°C, 10 MW power potential). 
[Mukhtarov A.SH., Nadirov R.S., Mammadova A.V., Mammadov V.A. 2015] 

This research paper aims to investigate the geothermal field of the Baku 
Higher Oil School area of the Bibi-Heybat oil field. In order to understand the 
area, exploring Absheron Peninsular is essentially important. According to 
the geothermal studies performed on the Absheron Peninsula, the 
magnitude of thermal flows has been also evaluated through a number of 
fields and 23 sites with thermal water have been found. [Mekhtiyev Sh.F., 
Mirzajanzade A.Kh., Aliyev S.A. 1971] Geothermal surveys undertaken near 
the neck of mud volcanos at two wells on the Lokbatan mud volcano field 
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indicate that maximum registered values of thermal flow on these wells are 
2.6 and 1.96 HFU (Heat Flow Unit, 1HFU = 42 MW/m2) [Nadirov, R.S., 
Lerche, I., Bagirov, E., Tagiyev, M. 1997] 

One of the most important thermal water wells at the Absheron oil fields 
is drilled in the Shikh field at the depth of 2400 m. This well produces 
mineralized water with temperature 68°C and has a power potential of 1.3 
MW.  

At the Absheron Peninsular thermal water was discovered by drilled 
wells at various depths and as natural outcrops. At the Absheron Peninsular, 
to the east from Hovsan village well flowed with mineralized water with a 
temperature of 100-135°С. Overflowing hot waters are found in numerous 
areas of the Absheron Peninsula. In Gyuzdek the temperature of the water 
reaches 50-65°С. At Bibi-Heybat where the campus is located, wells flow 
with chloride-hydrocarbonate sodium water, with 71°С temperature, 16.5 g/l 
mineralization and more than 450 m3/day  flow rate. Additionally, thermal 
water is discovered in the wells located in Gara-Eibat, Chilov Island and other 
places. With depth, mineralization of thermal water falls down while the 
temperature increases.  

 Hydro-geological areas of the Absheron Peninsula have a huge 
capacity of up to 504MW with a thermal water temperature of 20-90°C and a 
flow rate of 20000 m3/day [Mukhtarov 2003].  According to the research, 
there is a high potential of developing geothermal energy for both meeting 
the demands of the campus and future purposes. In spite of the fact that the 
majority of the thermal water sources of Azerbaijan have relatively low 
temperatures (<80°C), recent technological improvements allow us to use 
these low potential sources effectively. Looking at the many countries of the 
world, units of low potential geothermal energy sources varying between 1-4 
MW are successfully used. Accordingly, the utilization of this kind of 
geothermal energy sources has extensive perspectives in Azerbaijan. 
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Abstract  
The current energy crisis, depleting natural sources, and increasing global awareness 

about the ecological issues drive a considerable interest among scientists and researchers 
towards the application of renewable energy devices. To adapt the community to the modern 
renewable energy-based mechanisms, as well as meet their needs in terms of electricity 
supply, photovoltaic-diesel hybrid generators have been introduced in many countries. The 
main objective is to demonstrate the efficiency of usage of such hybrid designs, their less 
environmental footprint, and feasibility of their installation in remote regions of Azerbaijan.  

Keywords: PV-Diesel Hybrid systems, solar energy, remote communities, grid 
extension 

 

Introduction 
In today’s world, there is an increasing trend in alternative energy sources 

and their usage, mainly because of tremendous ecological problems alarming 
all over the world and the depletion of fossil-based natural resources. The 
utilization of renewable energy sources also contains several obstacles to 
overcome, such as the lower efficiency of stand-alone wind, solar or wave 
energy-producing devices and their high cost in the market. In contrast to it, 
the hybrid systems promise a more reliable and sustainable energy supply with 
employing both the diesel engine and photovoltaic panels, which introduce the 
combination of fossil fuel and solar energy. To be more specific, the rural 
zones in many countries are lacking sufficient electricity provision. The reason 
is that the extension from the main grid to these regions costs high financial 
value, therefore they prefer to use diesel engines. In the presented thesis, the 
efficiency of hybrid system installation on remote regions to provide electricity 
has been analyzed [ Bashir.M, 2012,1].       

Hybrid energy system configuration 
PV-Diesel Hybrid systems join the photovoltaic energy configuration with 

the inverter, and functions in parallel, or alternatively with traditional diesel 
engines. Three mainly applied topologies can be introduced: series switched 
and parallel hybrid energy systems. The working principle can be simplified 
as in figure 1 [Sajed Sadati, 2018, 3]. 

In optimal weather conditions and open sky, the photovoltaic panels 
accept electromagnetic waves from the sun and generate energy which 
mainly used. Otherwise, the diesel generator works with fuel to meet the load 
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needed. The excess energy is collected in chemical batteries to be employed 
when the other means are not available. The intelligent and complicated 
circuit system ensures the minimal usage of fossil fuel, in turn, reduces the 
CO2 emission being environmentally friendly, and maximize the efficiency 
[Coleman. C, 1989, 2].  

Analyse of data regarding community potential and required load 
The matching process of available natural sources and the required 

amount of energy for a given community can be challenging considering the 
variety of configurations. To make it easier and more accurate HOMER 
software is applied worldwide, which contains significant data regarding all 
types of renewable energy means. The radiation data, number of sunny 
days, the topographic specifications and other sets of data are submitted to 
the software as input. HOMER compares the available energy with the 
required energy load and concludes the feasibility of installation. Besides, it 
can also be used as an optimization tool, to manage fuel consumptions and 
determine the most effective configuration [Wichert.B, 1997,4].  

Conclusion 
Nowadays, there is an increasing demand for alternative energy which 

makes the hybrid energy systems a feasible substitute to the conventional 
grid systems. With promising perspectives, many community facilities in rural 
and less developed areas can benefit from hybrid technology. To emphasize 
the significance of the hybrid systems, the solar data for Azerbaijan is 
manipulated and calculated through the HOMER software which is an 
essential tool for determining and designing the PV-diesel hybrid system. It 
is vital to further enhance the design and operation of the hybrid systems to 
expand the application fields of this technology. 

Figure 7: Hybrid Energy System Configuration 
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ABSTRACT 
In times when the oil industry is looking for drilling technologies to optimize field 

development, managed-pressure drilling (MPD) has become an attractive technology, offering 
considerable benefits. MPD is an optimized drilling process used to control the annular 
pressure profile more precisely throughout the wellbore. The annular pressure profile is 
controlled from surface so that the bottomhole circulating pressure (BHCP) is balanced with 
the pore pressure at all times. 

Keywords: drilling, kick, well control, choke, pressure. 
 

MAIN BODY 
MPD is a drilling technology that uses a pressurizable fluid system and 

specialized equipment to control the wellbore pressure profile more precisely. 
Application of this technology optimizes the drilling process by decreasing 
nonproductive time and mitigating drilling hazards associated with pressure 
fluctuations that occur when conventional drilling techniques are used. 

[Don M. Hannegan, 2006] 
The main points of MPD are to establish downhole pressure situation 

bounds and to control annular hydraulic pressure profile respectively. 
Thereby, well is always kept balanced as managing the annular pressure 
profile. The fluid density has to be prepared to provide such pressure values 
between the pore pressure and the fracture pressure of formation in 
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traditional drilling operations. Generally, the difference between these two 
values could be quite large which can lead to deviations in BHP. However, 
in the present drilling operations, many more complex wells are drilled even 
through depleted reservoirs and in those wells the alteration of pore and 
fracture pressure is really small. Thus, losses and kicks are inevitable which 
could result in more costs and longer well time. In this regard, MPD 
installation enables more certain results and accurate BHP and well control. 
There are several variations of MPD for different applications according to 
the formation project-specific requirements, such as dual gradient, 
pressurized-mud- cap drilling and CBHP. The research mainly constrains on 
CBHP because of its wide-spread applicability. [B. Demirdal, 2007] 

The CBHP approach allows to keep the pressure value within borders of 
narrow window between fracture and pore pressure gradient in under 
conditions of severe losses. The main idea is to drill to keep BHP constant 
both dynamically and statically using the arrangement of mud weight and 
specific processes. Additionally, the backpressure on the MPD or the 
adjustment of circulation pump rate could be utilized to maintain the pressure 
profile.  

 
 
Main Components of MPD Operations 
RCD. The main function of the RCD (Fig. 1) is to divert the upstream 

flow from the wellbore to the choke manifold while maintaining an effective 
seal between the drillstring and the well. The RCD provides the rotating seal 
between the annulus and atmosphere during MPD operations, and working 

  Fig. 1 – RCD. 
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principle is based on applying an advanced compound sealing rubber against 
the drillstring, which provides an effective seal while allowing vertical 
movement of the pipe.  

MPD Choke Manifold. It creates the variable flow restriction that 
controls the wellhead pressure, which in turn maintains a relatively constant 
BHP in both static and dynamic conditions. The choke in MPD operations is 
used to control well pressure. Unlike conventional-drilling choke manifolds, 
MPD chokes are not used as secondary well-control equipment. MPD is 
intended to avoid continuous influx of formation fluids to the surface.  

MPD Kick Detection 
The Coriolistype flowmeters are mainly used of the MPD service 

providers for return-flow monitoring. It is installed downstream of the choke 
manifold. The key characteristic of the tool is its early kick detection and 
accurate of measurement of the flow rate coming from the annular side. The 
Coriolis measuring principle operates independently of the fluid physical 
properties, such as viscosity and density. Extremely accurate measurement 
of liquids and gases with temperatures up to 350°C and pressures as high 
as 5,000 psi is achieved, depending on the model. The measuring principle 
is based on the controlled generation of Coriolis forces. [Steve William Nas, 
2010] 
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Compaction of sediments is driven towards lower porosities and higher 
densities as a function of increasing stress and chemical reactions.  
Mechanical processes are controlled by the effective stress and chemical 
compaction by dissolution and precipitation of solids.  
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During burial, sandstones are subjected to compressive forces induced 
by the increasing overburden load. Sandstones respond to these forces by 
being compacted, that is, by expelling pore waters, and achieve smaller total 
volumes. At shallow burial, mechanical compaction, including rotation, 
reorientation and fracturing of brittle grains and plastic deformation of ductile 
components, accounts for much of the early porosity loss (Berner, 1980). 
During progressive compaction, the number of grain contacts and the area 
of contacts between grains increase (Wilson and McBride, 1988) and in well 
sorted arenites consisting mainly of component grains, the role of mechanical 
compaction probably diminishes after only a small reduction in porosity owing 
to the increasing stability and resistance to reorientation by angular grains 
(Palmer and Barton, 1987). In hydrostatically pressured sandstones, the 
effective stress (overburden minus pore pressure) increases linearly with 
depth and the rate of compaction may be expected to decrease as the 
number of contacts and contact areas between grains increases. 
Theoretically, an exponential relationship between porosity and depth is 
expected and, at a particular depth, the porosity-depth gradient may be 
considered to be proportional to-the existing porosity. 

Chemical compaction is a function of thermodynamics and kinetics and 
silicate reactions are very slow and sensitive to temperature. Chemical 
compaction of siliceous sandstones is modelled based on the assumption 
that the precipitation of quartz and other cements are the rate limiting steps. 
This is therefore a function of temperature and nearly independent of the 
stress. Subsequent to mechanical compaction, pressure solution is likely to 
be responsible for much of the compactional porosity loss and is an important 
source of quartz cement. 

The porosity of well sorted sandstones decreases during burial from 
initial values of about 40-45% near the surface to values lower than 5-10% 
at the onset of metamorphism at approximately 6-8 km burial depth. Two 
different approaches are frequently used for predicting reservoir quality in 
subsurface sandstones: empirical and 'process orientated' techniques 
(Bloch,1991). Linear regression analysis of porosity versus depth in Bibi-
Heybat zone of Absheron Penisula tends to describe much of the porosity 
distribution. 

For this project, we had well data collected from different wells of 
BibiEibat field of Absheron peninsuala and as working tool we simply used 
Microsoft excel to get intended parameter.  As regards main ideas of this 
project, determination of general trend for sand compaction with depth and 
its effect on porosity stand in the first place. In other words, with the help of 
well log data porosity change with depth is plotted and general trend and 
function is obtained from this which can be used for other wells and nearby 
fields as initial parameter. 
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Abstract  
Since conventional hydrocarbons reservoirs are on the exhaustion phase, oil-gas industry 

is aimed to shift towards the drilling of unconventional reservoirs. Potential solutions for the 
intended purpose can also be solution for drilling geo-thermal energy wells. Nevertheless, the 
constraints of severe conditions such as high temperature and high pressure are put on the way 
of using geo-thermal wells. Water-based mud is the preferred option for HT (high temperature) 
drilling provided that macro organic additives along with inorganic nanoparticles are added as a 
way to improve rheological properties and shale inhibition characteristics. 

Keywords: Drilling muds, oil-based muds, drilling additives, nanoparticles, rheological 
properties 

 

Introduction  
The main energy resources in the world are mainly non-renewable, 

consisting of oil (31%), methane gas (21%), coal (29%), nuclear (4.8%) and 
only 10.6 % of total energy supply is renewable energy. There was an 
increase observed by 8% in global hydrocarbon energy demand between 
2004 and 2012. [1] It was also expertized that two-quarters of energy 
demand of the world will be taken by fossil fuels until 2040. [2] In this way, 
optimizing or using new unconventional methods to drill reservoirs have 
become an issue of utmost importance.   

As drilling muds play a very significant role in drilling process, there are 
several directions for selecting proper additives, such as additives for density 
control, viscosity control, filtration control and shale inhibitors.  
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Nanomaterial has improved the efficiency of drilling muds due to their 
typical form such as highly enhanced physio-chemical, electrical, thermal, 
and hydrodynamic properties. Some additives can enhance rheological 
performance, decrease filtrate loss volume and develop shale inhibition 
characteristics of environmental friendly water-based mud. 

Main part  
Nanomaterials sized between 1 and 100nm in comparison to their bulk 

phase materials offer better chemical and physical characteristics to control 
mud filtrate volume, decrease differential pipe sticking, drill at HPHT 
conditions and increase shale stability. [3] On a general basis, nanomaterials 
are metal oxides which maintain better heat transfer by increasing thermal 
conductivity. Shape orientation and structure of nanoparticles are of primary 
considerations during selection process. [4] 

The key purpose of additives is to control density and viscosity of the 
drilling fluids. Viscosity, nevertheless, cannot be increased to the level such 
that it will not be able to transport drilling cuttings, meet pump power 
requirements. Another challenge, on the other hand, is to vary the density of 
drilling mud according to the pressure of subterranean formations. Elastic 
particles mainly polymers are suggested in order to create the composition 
of required variable drilling mud density. 

Additionally, the findings over hindrance of shale swelling utilizing 
nanoparticles and nanocomposite drilling muds continue to be more 
considerable if researchers had meet criteria, in particular the rheological 
behavior for drilling shales within distinctive variety and choice of nanoparticles 
or nanocomposite size. [6] 

Conclusion 
This investigation concentrates on nanoparticles based on drilling muds 

and suggests that these particles could be a proper method to drill high 
temperature and water sensitive clay wells. Nanoparticles based drilling muds 
might resolve the difficulties of different pipe sticking, wellbore instability, shale 
swelling, high filtrate volume, and high CoF. Metal oxide nanoparticles are 
worthy in conducting the heat. As a result, it can be a better choice to be 
utilized in drilling HPHT (high pressure and high temperature), and ultra-high 
pressure and temperature wells. Nevertheless, recent trials of nanocomposite 
in drilling showed better effects of rheological properties and shale inhibition. 

Reference 

1. Paris: International Energy Agency; 2014, 〈https://www.iea.org/publications/ 

freepublications/publication/key-worldenergy-statistics.html〉 
2. 〈http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?Id=26212〉; 2016  
3. Zakaria M, Husein MM, Harland G. Novel Nanoparticle-Based Drilling Fluid with Improved 

Characteristics. SPE International Oilfield Nanotechnology Conference and Exhibition. 
Noordwijk, The Netherlands: Society of Petroleum Engineers. p. 1–6; 2012. 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

320 

4. Abdo J, Haneef MD. Clay Nanoparticles Modified Drilling Fluids for Drilling of Deep 
Hydrocarbon Wells. Appl Clay Sci 2013; 86:76–82. 

5. Srivatsa JT, Ziaja MB. An experimental investigation on use of nanoparticles as fluid loss 
additives in a surfactant – polymer based drilling fluids. International petroleum 
technology conference 

6. Abrams A. Mud design to minimize rock impairment due to particle invasion. J Pet 
Technol 1977; 29: 586–92 
 
 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF COMBINED LOW SALINITY AND 
SURFACTANT FLOODING EFFECT ON OIL RECOVERY 

Farad Kamyabi & Abdulmecit Araz  

Baku Higher Oil School & Technical University of Denmark 
Bakı, Azərbaycan 

farad.kamyabi@socar.az & abdulmecitaraz47@gmail.com 

Abstract  
A new generation improved oil recovery methods comes from combining 

techniques to make the overall process of oil recovery more efficient. One of 
the most promising methods is combined low salinity surfactant (LSS) 
flooding. Low salinity (lowsal) brine injection has proven by numerous 
laboratory core flood experiments to give a moderate increase in oil recovery. 
Current research shows that this method may be further enhanced by 
introduction of surfactants optimized for lowsal environment by reducing the 
interfacial tension. Researchers have suggested different mechanisms in the 
literature such as pH variation, fines migration, multi-component ionic 
exchange, interfacial tension reduction and wettability alteration for improved 
oil recovery during lowsal injection. 

In this study, surfactant solubility in lowsal brine was examined by bottle 
test experiments. A series of core displacement experiments was conducted 
on nine crude oil aged Berea core plugs that were designed to determine the 
impact of brine composition, wettability alteration, low salinity water (LSW) and 
LSS flooding on enhancing oil recovery. Laboratory core flooding experiments 
were conducted on the samples in a heating cabinet at 60°C using five different 
brine compositions with different concentrations of NaCl, CaCl2 and MgCl2. 
The samples were first drained with connate water (high salinity water) until 
initial water saturation, Swi, is established. LSW injection followed by LSS 
flooding performed on the samples to obtain the irreducible oil saturation. 

The results showed a significant potential of oil recovery, more than 50% 
of original oil in place (OOIP), by lowsal injection when applied as secondary 
recovery mode. It is also concluded that oil recovery increases as wettability 
changes from water-wet to neutral-wet regardless of the salinity compositions. 
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A reduction in residual oil saturation, Sor, by 1.1% to 4.8% occurred for various 
brine compositions after LSS flooding in tertiary recovery mode. The absence 
of clay swelling and fine migration has been confirmed by the stable differential 
pressure recorded for both LSW and LSS flooding. Aging the samples at high 
temperature prevented the problem of fines production. Combined LSS 
flooding resulted in an additional oil recovery of 9.2% OOIP when applied after 
LSW flooding. 

Surfactants improved the oil recovery by reducing the oil-water interfacial 
tension. In addition, lowsal environment decreased the surfactant retention, 
thus led to successful LSS flooding. The results showed that combined LSS 
flooding may be one of the most promising methods in EOR. This hybrid 
improved oil recovery method is economically more attractive and feasible 
compared to separate low salinity waterflooding or surfactant flooding. 
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Introduction 
The exploitation and production of oil and gas reserves has not always 

been experienced without several environmental and ecological adverse 
effects. Accidents, fires, damaged land, oil spillages, and incidents of water 
and air pollution have been recorded at diverse places and times. The 
fundamental target of this thesis paper is to provide an overview of 
environmental issues in the production industry of oil and gas, and of the 
superior approaches to accomplishing high ecological performance in all 
over the world. Environmental issues occurred throughout the oil and gas 
production are of an enormous concern, which is chiefly due to the toxicity of 
petroleum hydrocarbons to all forms of life.  

Environmental problems  
In an offshore condition, the production processes of petroleum primarily 

have a great impact on the marine life. One of the main processes possessing 
unmeasurable side effects is oil spillages, which can severely affect the marine 
environment both as a consequence of toxic impacts and physical smothering. 
The seriousness of that concern generally is dependent on the type and 
amount of oil spilt, the sensitiveness of the influenced organisms and their 
habitats to the petroleum, and the relative timing, particularly with regards to 
prevalent weather conditions and the season. In addition to this, the 
characteristics of the spilt oil are significantly vital in measuring the scope of 
any damage. Majority of oil float on the sea surface and are disseminated 
across broad variety of regions via wind, waves and currents. Oil possessing 
low values of viscosity may disperse in a natural way within the top few 
meters of the water column, specifically in the existence of breaking 
undulations, where they are promptly diluted. If the release of oil continues 
uninterruptedly passage of time, concentrations of dispersed petroleum in the 
higher levels of the water column can be preserved closer to the release point. 
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A spillage of a great deal of extremely persistent oil, suchlike a heavier fuel oil, 
possesses a potential to generate large-scale harm in the offshore conditions 
through physical smothering, which can give rise to constriction in feeding, 
respiration and thermoregulation of marine organisms. The organisms mostly 
influenced are those who settle at much closer to the surface. An 
exemplification for that can be sea-otters. Sea-otters require their fur to remain 
cleansed up which provides them with advantageous heat. If the coat of them 
is encrusted by petroleum, then their capability to keep this warmth will be 
jeopardized. One more case can be seabirds which are the most fragile open 
sea organisms and considerable amounts may decease throughout the 
serious accidents. Oil and gas are most probably to be swallowed which can 
hold severe consequences, suchlike pneumonia, congested lungs, liver and 
kidney harm. On return to the nest, oil can transfer from the feathers of the bird 
to their hatching eggs. Contaminated eggs with oil and gas can result in to the 
thinning of eggshell, the failure of the egg to hatch and abnormalities related 
to development.  

Floating oil may likewise be a hazardous to marine reptiles, well evolved 
creatures, to exemplify, turtles, marine iguanas, ocean snakes, and whales. 
Turtles specifically are defenseless throughout the nesting season. Numerous 
ocean turtles can be discovered dead after the oil slick, many which are with 
oil inside their mouths, pharynges, and throats. Grown-up ones can undergo 
mucus membrane inflammation expanding sensitivity to disease. 

The reality of oil slick effects is principally identified with the speed of 
recuperation of the harmed living spaces and species. Nonetheless, false 
impressions regularly emerge due to the utilization of various criteria to 
decide recuperation. Given the challenges of knowing precisely what pre-
spill conditions were, and how decipher them notwithstanding normal 
environmental vacillations and patterns, it is unreasonable to characterize 
recuperation as an arrival to pre-spill conditions. 

Atmospheric issues are pulling in expanding enthusiasm from both 
government and industry specialists around the world. This has provoked the 
oil and gas exploration and production industry to concentrate on systems 
and innovations to limit discharges. 

So as to look at the potential effects emerging from exploration and 
production activities it is essential to comprehend the sources and nature of 
the emanations and their relative commitment to environmental effects, both 
neighborhood and those identified with worldwide issues as stratospheric 
ozone depletion and climate change. 

The essential wellsprings of atmospheric outflows from oil and gas tasks 
emerge from:  

• Combustion procedures, to exemplify, diesel motors and gas turbines;  
• Flaring and venting gases 
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Flaring of the created gas is the most huge wellspring of air outflows, 
especially where there is no framework or market accessible for the gas 
which can influence wildlife by pulling in fowls and bugs to the fire. These 
days’ world is confronting a hazardous global warming as one of its principle 
issues. This issue can be brought about by an ascent in CO2, CH4 and other 
ozone harming substances (GHG) discharges in the environment. 
Environmental outcomes related with gas flaring considerably affect 
neighborhood populaces, frequently bringing about extreme medical 
problems. For the most part, gas flaring is regularly unmistakable and 
transmitted both commotion and warmth. 

A few stages might be help to lessen the flared gas losses, to exemplify, 
proper activity and support of flares frameworks, adjusting fire up and close 
down methodology. Likewise, disposing of releasing valves, proficient 
utilization of fuel gases required for proper activity of the flare and superior 
control of steam to accomplish smokeless consuming all add to lessening 
flare misfortunes. Recuperation techniques may likewise use to handle 
ecological and economic disadvantages of consuming flare gas. 
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Managed Pressure Drilling (MPD) is utilized as an effective drilling 
technology in the unconventional drilling operations for the sake of coping 
with the troublesome issues for instance Small Pore Pressure Fracture 
Gradient (PPFG) window. In conventional drilling, our main goal is to keep 
our Bottom Hole Pressure (BPH) in between the Pore pressure and Fracture 
Pressure in both static and dynamic condition.  

Mostly, when we have a wide PPFG window, we use the conventional 
drilling method. Nevertheless, in the case of having narrow PPFG drilling 

https://www.wilderness.org/articles/blog/7-ways-oil-and-gas-drilling-bad-environment
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window any fluctuation in the bottom hole pressure because of hydrostatic 
pressure change or standpipe pressure change may result with the wellbore 
integrity issues. Thus, the MPD’s application in the layers which has small 
PPFG window is effective and successful, as it has an effective solution for 
this kind of narrow PPFG drilling window issue. By means of the application 
of MPD. The following issues can be tackled: 

 Wellbore Instability 
 Stuck Pipe 
 Well Control 
 Lost Circulation 
 ROP Reduction 
 Formation Impairment 
For the sake of producing more hydrocarbon, drilling engineers pushes 

their borders and drills extended reach wells in the deep water zones. 
Extended reach drilled (ERD) wells are the ones which have the horizontal 
section that is 2-3 times of their vertical sections. Drilling ERD wells is very 
challenging in terms of torque and drag, directional control, hole cleaning, 
Bottom Hole Assembly design, casing design, and most importantly 
Equivalent Circulating Density (ECD) management. However, thanks to 
drilling an extended reach well, we increase the drainage area of well and 
we can produce more. When we do the drilling process in extended reach 
wells, we have some trouble related to the pore and fracture pressure, so as 
we continue drilling in the horizontal section, the fracture and pore pressure 
stays nearly the same (constant), however, your frictional loss in the annuls 
section increases by foot and as a final outcome your bottom hole pressure 
increases and with this after some depth, you might exceed your fracture 
pressure and as a result you might have a loss circulation. With the help of 
MPD, we will be able to keep our bottom hole pressure constant by means 
of applying surface back pressure. 
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Abstract 
The piece of writing compares the effectiveness of various models for mud rheology at 

elevated pressure and temperature. The experimental data was taken from an open library in 
the USA. Software called MudWare® and Excel was utilized to produce theoretical data and 
to make comparison for 3 models being Bingham Plastic, Power Law, and Herschel-Bulkley. 
It was determined that Herschel-Bulkley is the most suitable one for HPHT. 

Keywords: HPHT, OBM, mud rheology, Herschel-Bulkley. 

 
Introduction 
In the 21st century, most of the known and productive oil and gas fields 

have been depleted. Thus, leading companies in the industry are targeting 
reservoirs which have elevated conditions. It has been defined by 
Schlumberger company that 150 0C BHT and 10,000 psi BHP to be the upper 
limits of conventional operations. [Gunnar DeBruijn, 2008, 46] After these 
margins, a zone called HPHT comes. Despite the fact that the topic of HPHT 
is getting increased attention in recent years, the concept is not entirely new. 
For instance, Kola Superdeep Borehole project conducted by the Soviet 
Union during 1970s and 1980s drilled very deep wells having TVD more than 
12 km. There were reports of BHT more than 300 0C and BHP more than 
200 MPa. [Козловский Е.А., 1984, 14] 

HPHT, however, brings numerous problems, such as reduced accuracy 
of electronic tools, density variation of mud, and damaged mud rheology. As 
drilling fluids are available in the borehole throughout the operation and they 
perform many important duties, this study has been focused on that. The 
effectiveness of trivial rheological mud models, like Power and Bingham and 
a more contemporary model called Herschel-Bulkley has been analyzed. 

Theory 
The essence of HB comes from its complexity. Former two methods are 

much simpler. Their mathematical expressions are like below: 

(1) τ = τy + μp ∗ γ 

(2) τ = k ∗ γn 

(3) τ = τy + k ∗ γ
n 

τ – shear stress (Pa), τy – yield point (Pa), μp – plastic viscosity (Pa*s), 

γ – shear rate (1/s), k – consistency index (sn), n – flow behavior index 
(unitless). 
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As seen above, Bingham approach (1) considers only linear behavior 
and stress values given by Power method (2) always start from zero at zero 
shear rate. So, these types will generate acceptable results at only high rpm, 
like 600 and 300. However, HB (3) combines these two models and gives 
better predictions at both high rpm and low rpm. Detailed information is 
available on determining coefficients for HB and minimizing error. [Klotz, 
Brigham, 1998, 80-81] 

Methodology 
The data for analysis was acquired from open library of a Texas A&M 

University researcher. [Hugo Sanchez, 2017, 75-76] To conduct the 
experiment, an OBM having 13.5 ppg mud weight was utilized. The 
continuous phase was diesel oil and barite was used as weighting agent. The 
sample was fed to an equipment called Chandler 7600 XHPHT Rheometer. 
This is a very high quality rheometer providing readings up to 315 0C and 
40,000 psi conditions. 

To compare the various models, fann readings were taken for 6 different 
rpm values which are 600, 300, 200, 100, 6, and 3. Those readings were 
inserted into software called MudWare® and the program predicted the fluid 
behavior taking a different model at each time. 

Results and discussion 
The results were analyzed by comparing the real values with predicted 

values. From the numbers, it can be seen that Bingham Plastic and Power 
Law models produce reasonable outputs for conventional conditions. 
Nevertheless, once the sample is in the boundaries of HPHT, these methods 
give unacceptable errors, especially the Bingham Plastic. Herschel-Bulkley 
model, on the other hand, provides quite reliable predictions with very low 
deviations, as low as 2 % in some cases. 

Figure 1 is a randomly chosen example and it denotes the 3rd model is 
the best fitting. Additionally, it becomes clear that the former two methods 
are rendered useless as the elevated conditions make Herschel-Bulkley the 
only choice for extremely high pressure and temperature. (see figure 2 in 
appendix) 

Conclusion 
To sum up, the results of the calculations were satisfactory and lucid 

comparisons were made. It can be boldly stated that the Herschel-Bulkley 
model gives a much better approximation of rheological features than other 
two. Therefore, this method should be considered for HPHT drilling 
operations. For further research, it would be beneficial to analyze a water 
based mud at elevated conditions. 
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Nomenclature 

HPHT – High Pressure High Temperature 
XHPHT – Extreme High Pressure High Temperature 
OBM – Oil Based Mud 
BHT – Bottom Hole Temperature 
BHP – Bottom Hole Pressure 
TVD – True Vertical Depth 
HB – Herschel-Bulkley 
ppg – pound per gallon 
rpm – revolution per minute 
 
Appendix 

 

Figure 1. Rheological models at 150 0C and 30,000 psi 
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Figure 2. Average deviation of models from real values 
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Abstract  
This paper discusses the troubleshooting of magneto-strictive type level transmitters with 

random spike issues that can lead to spurious trips in operational plant. It covers investigation 
of root causes and recommendations to prevent the trips from happening. Main reasons of 
spikes are found to be electronics module faults, magnetic degradation, wrong threshold 
adjustment and improper use of delay and damping time. Recommendations are applied by 
using software (delay/damping time, by using rate of the rise of the spike) and hardware 
(threshold adjustment, magnet maintenance) methods.  

Key words: level transmitters, troubleshooting, spurious trips, magneto-strictive, floats, 
maintenance 

 

Introduction   
On 07.06.2018 Dew Point Control Unit 2 tripped on propane receiver 

vessel level transmitter spike and this resulted in spurious Low-Low trip 
which led to the loss of control over the unit and it completely shut down. 
This transmitter is ABB’s K-TEK AT200 magneto strictive type level 
transmitter and there have been several spurious trips and alarms 
activations associated with this type of level transmitter installations on 
Sangachal Terminal resulting in a high risk of cumulative production 
deferrals. It is known that these plant trips have been due to spurious spikes 
in the PV indicated by these Level Transmitters. This project investigates the 
root cause of the initiation of these spurious PV spikes on the AT200 level 
transmitters and it will have several recommendations for long-term and 
short-term solutions. This paper details the investigation findings and 
recommendations related to these spike issues. Two different approaches 
are used to tackle this issue: one is software modifications and the other one 
is hardware configurations.  

Software modifications  
One of the short-term solutions to spurious trips from these level 

transmitters is adding delay and damping time to the readings of the device. 
Adjustments to Damping will either increase or decrease the time required 
for the transmitter output to respond to changes in input from the sensor 
tube. The spiking output affect caused by the interruptions can be eliminated 
by using the Alarm Delay feature. Increasing the Alarm Delay will cause the 

mailto:mikayilovelshan@gmail.com
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transmitter to hold the last good level indication (and its corresponding 
current output) for a period equivalent to the Alarm Delay value (0-99.99 
seconds). Delay time and damping time are 2 seconds and 0.8 seconds 
respectively which are factory default settings. It was discussed with 
Instrument and Control Discipline Responsible Engineers and MOC 
(Management of Change) was raised to add 3 seconds delay time and 5 
seconds damping time through ICSS to prevent spurious readings. 

Another possible solution is to neglect the spikes in the reading by taking 
the change of PV and dividing it into the sampling time that transmitters uses. 
This will provide the rate of the rise of the spike. As the vessel parameters 
are known, the maximum possible rate can be calculated and ICSS can 
monitor and differentiate the normal slope with the rate of the rise of the 
spike. If the level suddenly increases with the speed greater than the 
maximum possible speed it means that the reading of the transmitter is 
faulty. This method can help us to differentiate the true level reading from 
the spurious one and the system can easily override the trip functions in case 
of spikes. 

Hardware configuration 
Another methodology is applying some hardware and maintenance 

changes in the field to optimize the performance of the transmitter. It states 
in AT200 Operating Instruction Manual that the threshold voltage should be 
set to half the return signal voltage, but more than 0.5 volts, to ensure the 
return signal does not go below the threshold value. It’s also stated that the 
return signal should have a minimum value of 1 V peak to peak. If the return 
signal drops below the threshold voltage, then the transmitter generates an 
alarm signal of 20.99 mA. This 20.99 mA is seen as a PV spike which 
exceeds the trip set-point and causes the system to trip and thus putting the 
process into a safe state. So, site survey was done on the level transmitters. 
Threshold voltage and return pulses were measured, threshold adjustment 
was done. Another root cause of spikes can be degradation of magnetic 
floats inside the bridle. This can happen because of many reasons and it 
needs to be monitored and controlled. Thus, maintenance procedure of 
these type transmitters was updated to include checking of magnet strength 
and replace if needed.  

Results and Conclusion  
To sum up, solutions provided by this project are: Adjust threshold 

voltage level as per manufacturer recommendation; Add delay and damping 
time to the reading of the transmitter to prevent spurious trips; Monitor the 
magnetic float’s magnetic strength and replace if needed. Another possible 
solution is to calculate the rate of level change and compare it with the 
maximum possible rate that vessel can have. 
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Abstract. The object of the study is to collect the experience of making and 
implementing change management systems for operator’s companies of offshore oil and gas 
field. This research attempts to solve the main operational and technological problems during 
the execution of a large-scale project: creating and structuring an information model based on 
a large amount of data, coordinating the contractors involved in the project and the entire 
production chain [1], arranging technological equipment in a limited space of the offshore 
platform, providing accuracy of preliminary calculations. 

 
Аннотация 
Цель исследования обобщить опыт построения и внедрения систем управления 

изменениями компаний операторов морских нефтегазовых месторождений. В исследо-
вании делается попытка решить основные организационные и технологические проб-
лемные моменты реализации масштабного проекта: создание информационной моде-
ли на основании  большого количества данных и её структурирование, координация 
участвующих в проекте подрядчиков [1], компоновка технологического оборудования в 
ограниченном пространстве морской платформы, обеспечение точности предваритель-
ных расчетов.. 

Ключевые слова. Управление изменениями, управление проектами, морские 
нефтегазовые сооружения. 

 

К проектированию морских нефтегазовых платформ, помимо гене-
рального проектировщика и подрядчика строительства, привлекаются 
субподрядчики и поставщики со всего земного шара. Выстроить ком-
муникацию и эффективное взаимодействие в рамках ограниченного во 
времени проекта, представляется проблемой, для решения которой, 
ведущие нефтегазовые компании разрабатывают современные инстру-
менты, среди которых система управления изменениями. 
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Система управления изменениями проекта это инструмент для 
прогнозирования и планирования будущих изменений, регистрации 
всех потенциальных изменений для расчёта их последствий. Система 
внедряется компанией оператором для координации задействованных 
в проекте лиц, уменьшения количества ошибок при согласовании 
технических решений, создания механизма обнаружения коллизий, и 
снижения нагрузки на специалистов службы заказчика [2].  

Предлагаемые в работе решения предусматривают программных 
интерфейсов, внесение изменений в алгоритм работы с подрядчиками, 
пересмотр требований к подрядчикам, перестройку системы распреде-
ления полномочий и ответственности в службе заказчика. Данные меры 
должны позволить избежать повторения рассматриваемых ошибок в 
будущих проектах, добиться повышения производственных показате-
лей и снижения капитальных вложений в проекты МНГС. 
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Abstract  
The paper aims to demonstrate construction of efficient energy saving methodology for 

efficient energy management for lighting systems in low traffic roads. Not only energy 
consumption, but life safety also matters as a critical issue. By taking into account both of 
these factors, automation lighting system that control the light-switching status by detecting 
the vehicles in specific road zones is proposed. Hence, Image Recognition technique (using 
cameras) is preferred as the solution to this concern and will be applied to the system for 
detection of vehicles. 

Keywords: Road Lighting, Lighting Energy Management, Vehicle image recognition     
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Introduction 
Nowadays, noticeable and continuous development of world road 

infrastructures requires safe and secure road and lighting conditions to be 
ensured. 

Non-stop illumination of the road with low traffic [1] leads to waste of 
electricity and loss of extra money, otherwise lack of visibility and dangerous 
situations. Therefore, in order for budget saving, low traffic roads may not be 
installed with the lighting systems at all, and authorities rely only on using 
vehicle lights to illuminate the road, which may result in higher risky situations 
for human life and valuable transit products. 

Thus, extremity and significance of both stated cases which are lighting 
and non-lighting systems empower us to identify solution of using automation 
and control in the lighting system. 

In section 2, technical methodology will be outlined to design automated 
control lighting system for low traffic road to accomplish satisfied outcome 
against two above mentioned cases. After that Section 3 will highlights 
Vehicle recognition algorithm and lighting control. Over the course of the 
following stage section 4 will illustrate the simulation test results and 
consequently, Economical discussion will be provided in section 5. Last but 
not the least the paper will be summarized in Section 6 with “Conclusion”.    

Methodology 
The methodology of automation lightening system in low traffic roads is 

achieved by applying the moving object detection technique. The road is 
sectionalized into several zones. Smart cameras are installed on the road in 
such way to detect the vehicle arrival-to and departure-from each zone. The 
controller is designed to illuminate only the zones in which the vehicle is 
detected.  The type and span of the Zone is calculated based on the road 
design considering straight spans and roundabout.   

Vehicle recognition algorithm and lighting control  
Obviously, continuous movements of vehicles on the road leads to 

implement image processing toolkit using MATLAB and Simulink products 
which conducts to perform moving object detecting technical processing on 
video images [2]. The algorithms follow several steps: reading video file and 
decomposing video into digital image frames, analysing & processing the 
data, implementing the algorithms and obtaining the result.  
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The control scheme of the 
automatic lightening system is 
illustrated in figure 2. Photocell 
detect night-time to start the 
controller and hence the night 
vision cameras. When any 
object is detected entering any 
zone by photo-electric sensor 
and object is defined as vehicle, 
the signal is sent to dedicated 
feed pillar to start up the lighting 
fixtures of that zone.  When the 
camera system recognises that 
the zone is free of cars, signal 
shall be sent to the that zone 
feeder to switch off the lighting 
fixtures.    

For that, Photocell, Photo-
electric sensor and Camera are 
installed on a light pole 50 m 
before each zone, respectively. 
This distance provides 
approximately 2 seconds for 
data processing and control 
assuming maximum speed is 
approximately 100 km/hour. 
Figure 2 illustrates that the 
camera, photocell and photo-
electric sensor belongs to Zone 
N+1 are installed on the light 
pole at the end of Zone N. When 
object crosses the Photo-
electric sensor of Zone N+1, two 
signals are simultaneously sent 
to the controller as well as to the 
camera in order to detect the 
object entering this and capture images. The controller algorithm analyses 
the images to recognise whether the object is vehicle or not.  Accordingly, if 
vehicle is detected, the controller sends signal to the dedicated feeder pillar 
to switch on the lighting flexures of Zone N+1.  

Figure 9 automatic lightening system schematic 

Figure 8 Zone Definition 
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Each controller N communicate with N+1 and N-1 controller to count the 
vehicles enter and exit Zone. Accordingly, the algorithm shall determine 
whether the Zone is free of cars or still in service.   

In case no vehicle in the Zone N is confirmed by Controller N+1 and 
Controller N, after 5 second time delay, the Controller N switch off the lighting 
fixtures. Purpose of these 5 seconds time delay is to keep the vehicle driven 
in uniform lux level.  

Simulation test results  
In this stage, test shall be carried out using open loop technique by 

simulation of the input to Raspberry Pi controller [3] and measure the output.   
Economical discussion 
Assuming for low traffic; the vehicle flow is 400 per day [1], vehicle speed 

is 60km, zone distance is 400 meter, lighting pole span is 40, LED fixture 
consumption per pole is 75 Watts [4] and Azerbaijan electricity tariffs is 0.028 
AZN (0.016$) per kWh [5]   .  

From the above assumptions, flow rate of the vehicle can be calculated 
to be 17 vehicles per hour.  Considering worst road operation scenario, at 
which the 17 vehicle are driven with constant speed of 60 km/hour and equal 
distances from each other, it is obvious to conclude that one vehicle shall 
enter the first zone each 212 seconds and leaving the zone (400 meter) after 
approximately 24 second. Accordingly, the zone lighting fixtures shall be 
switched on for 29 second and switched of for 183 second approximately. 
From that, the percentage saving in power consumption using the proposed 
controller compared with the power consumption when road is illuminated 
continuously during the night is approximately 183*100 /212= 86% saving.  

Considering 4 km low traffic road operating for 50 years, table 1 to table 
6 summarise the estimated total saving can be categorized into two parts: 
Direct Saving and Indirect saving as following [6]: 

Direct Saving Indirect Saving 

The initial cost of new control system Natural Gas opportunity 

The saving in energy  Saving in Pollution  

The saving in maintenance cost 

 

Initial cost of the new control system 
Considering the cost camera [7], photocell [8], photoelectronic sensor 

[9], signal transmission between zones by fiber optic cables [10] [11], and 
installation [6] (lamp manpower, crane, dumping etc.), table 1 can be 
obtained. Table 1 illustrates that approximately $ 31,550.36 is needed to 
build automation lightening system for 4 km. 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

339 

Table 2. Initial Investment 

S. 

No
Definition (in 4 km) With controller

Without 

controller

1 Total Quatity of LED 100 100

2
Total Quatity of Camera + 

Photocell + Photoelectronic sensor
30 0

3
Unit price for Cameras + Photocell 

sensor + PhotoElectronic sensor
 $               78.00 $0

4 Total cost for item 3  $          2,340.00 $0

5 Signal transmission between zones  $        18,242.36 $0

6 Total Cost of Installation  $        10,890.00 $0

A Initial Investment  $        31,550.36 $0  

Energy saving  

The table 2 determines the comparison of energy consumption in 
automation lightening system vs conventional system. Considering that both 
systems utilizes LED fixtures with 75-Watt 

Table 3. Energy Saving 

S. 

No
Description With Controller

Without 

Controller

1 Wattage per fixture (watt) 75 75

2 № fixtures in 4km 100 100

3 Total power Consumed 7500 7500

4 Operating hours (hour) per day 1.643 12

5 Operating hours (hour) in 50 Years 29990.83 219000

6 Power consumed per 
day (kWh) 12.325 90

7 Power consumed for 50 years 
(kWh) 224931.25 1642500

8 Total Cost for per day ($)  $                0.20  $                1.44 

9 Total Cost in 50 years ($)  $         3,598.90  $      26,280.00 

B Saving in 50 years $22,681.10  

Saving in Maintenance cost 

The table 3 indicates the maintenance cost saving [6] (in terms of light 
fixture) such as lamp manpower, crane, dumping and etc. for 50 years in 
automation lightening system rather than conventional system. 
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Table 4. Maintenance cost 

S. 

No
Description

With 

Controller

Without 

Controller

1 Rated Life (Hours) 100000 100000

2 Operating hours in 50 years 29990.83 219243.33

3 Rate of maintenance in 50 years 0 2

4 Maintenance Cost per lightening pole 108.9 108.9

5 Total Maintenance $0.00 21,780.00$        

C Saving in Maintenance in 50 years $21,780.00  

In indirect saving, two benefits of implementing the lightening system will 
be drawn into attention.  

Natural Gas Sales opportunity 

First benefit is natural gas sales opportunity gained from reduction of the 
power consumption calculated based on below formula [6]: 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 = 0.056 × ∆𝑘𝑊ℎ𝑟 

Where, ∆𝑘𝑊ℎ𝑟 is the reduction in the power consumption. 

Table 5. Natural gas sales opportunity 

S. 

No
Description

With 

Controller

Without 

Controller

1 Annual Power consumption (kWh) 4498.63 32850

2 Reduction in Power Consumption (kWh)

3 Annual Natural Gas Sale Opportunity

D Natural Gas Sale Opportunity in 50 years

28351.38

$1,587.68

$79,383.85  

Saving in Pollution  

Second benefit is cost saving due to reduction of the CO2 emission, hence 
less pollution [6]: 

𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =
0.83 × ∆𝑊ℎ𝑟 × 6

1.2 × 100
 

Table 6. Saving in Pollution 

S. 

No
Description

With 

Controller

Without 

Controller

1 Annual Power Consumption (kWh) 4498.625 32850

2 Power Consumption in 50 years (kWh) 224931.25 1642500

3 Annual Saving in Pollution

E Saving in Pollution in 50 years

$1,176.58

$58,829.10  
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Total Saving analysis 
Table 6 is the summarization of calculations in direct and indirect 

savings. It is obvious from table 6 that total saving for only 4 km road in 50 
years is $151,123.69.  

Table 7. Net Saving analysis in 50 years 

A Initial Investment  $              31,550.36 

B Saving in Energy  $              22,681.10 

C Saving in Maintenance  $              21,780.00 

D Saving in Natural Gas  $              79,383.85 

E Saving in Polution  $              58,829.10 

F Total Saving Cost 182,674.05$            

G Total Saving in 50 years  $           151,123.69  
 

Conclusion 
The paper provides how feasible automation lightening system in for 

low-traffic roads is in terms of energy management and safety issues. Thus, 
study of methodology is started with developing the algorithm that will control 
lighting system by recognition of vehicles and proved by economic analysis 
that application of the automation lightening systems can bring a number of 
benefits in finance and safety as well. 
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Abstract 
This paper represents different approach to autonomous navigation and environmental 

mapping. Robotic mapping carries out a process which construct map of environment using 
sensors. LIDAR sensor is rotated 360 degree and by sending laser beams it calculates its 
distance from obstacles. These calculated distances are stored in the memory and used in 
Fuzzy logic as input and in creating 2D map.  

Key words: autonomous navigation, robotic system, Fuzzy logic, LIDAR sensor, 2D 
mapping 

 

5 points are taken from Lidar data for tuning our Fuzzy logic. Rotating 
mechanism is wirelessly powered due to cabling difficulties and it rotates at 
the speed of 5-10 Hz, while sending sensor data via Wi-Fi. Then, the data 
stream is received by main controller placed in metal construction and used 
in Fuzzy controller. After that, the control action is made on the motors and 
respective angle of movement is maintained. The robot creates a map of the 
environment based on the data stream. This approach causes some 
problems. To store maps of a lot of environment in its local memory creates 
computational complexity. [Adaptive Automata for Mobile Robotic 
Mapping.2004,1]. To eliminate this problem robot itself generate map while 
it moves in the environment. Different types of houses, streets, hospitals, 
etc., can be mapped by this automatic robot. In addition, robot should be able 
to work in harsh conditions. It has to create the map of environment where it 
is dangerous for humans to go. For instance, undersea and mining 
researches are mostly carried out by robots.  
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Xülasə 
Bu işdə normal və anomaliya hallarından ibarət olan verilənlərə sinifləndirmə alqoritmləri 

tətbiq olunmuş, alınan nəticələr müqayisə olunmuşdur. 
Açar sözlər: IDS, maşın təlimi, sinifləndirmə 
 

Giriş 
Müdaxilələrin aşkarlanması sistemləri (Intrusion Detection System, IDS) 

şəbəkədə baş verən icazəsiz fəaliyyətləri və istismarları aşkar edən proqam 
və texniki təminatdır. IDS-lər müdaxilələrin aşkarlanması üçün istifadə olu-
nan metodlara görə iki kateqoriyaya bölünür: anomaliyaların aşkarlanması, 
sui-istifadə hallarının aşkarlanması. Sui-istifadə əsaslı metodda IDS təlim 
məlumatları əsasında nümunələr yaradır və bunlardan istifadə edir. Bu me-
todda yalnız əvvəlcədən məlum olan hücumlar aşkar edilə bilir. Anomaliya 
əsaslı İDS normal davranışı müşahidə edir, bu davranışda dəyişikliklər ol-
duqda onları anomaliya kimi qəbul edir. Bu növ İDS yeni, əvvəlcədən məlum 
olmayan hücumları aşkar edə bilir. 

Maşın təlimi metodları sinifləndirmə, klasterləşdirmə və aşkar edilməsi 
üçün daha dəqiq modellərin yaradılmasına imkan verir. Müxtəlif məqalələrdə 
Süni Neyron Şəbəkələr, SVM (Support Vector Machine) və Naive Bayes 
əsaslı metodların IDS-lərə tətbiqi təklif olunmuşdur. Fərqli metodların kombi-
nasiya olunaraq hibrid metodların IDS-lərə tətbiqləri işlənilir. 

Maşın təlimi alqoritmləri 
A. Naive Bayes alqoritmi. Bu alqoritm Bayes teoreminə əsaslanan öy-

rənmə alqoritmidir və tənbəl alqoritmlər sinfinə daxildir. Naive Bayes 
alqoritmi vasitəsilə sinifləndirmə daha asan və sürətli yerinə yetirilir. 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

Burada, P(A)-A hadisəsinin baş vermə ehtimalı, P(B)-B hadisəsinin baş ver-
mə ehtimalı, P(A|B)- B hadisəsi baş verdikdə A hadisəsinin baş vermə 
ehtimalı, P(B|A)- A hadisəsi baş verdikdə B hadisəsinin baş vermə ehtimalını 
bildirir. 
B. K-ən yaxın qonşular (KNN-K Nearest Neighbors) alqoritmi. Bu 

alqoritm ən sadə və geniş istifadə olunan alqoritmlərindən biridir. Naïve 
Bayes alqoritmi kimi bu alqoritm də tənbəl öyrənmə alqoritmlər sinfinə 
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daxildir. Alqoritm yerinə yetirilməzdən əvvəl K qiyməti seçilir. Bu qiymət 
elementin hansı sinfə daxil olduğunu tapmaq üçün götürülən ən yaxın 
elementlərin sayıdır. Elementlər arasındakı uzaqlıq adətən Evklid funksi-
yası vasitəsilə tapılır. Məsafəni ölçmək üçün Manhattan, Minkowski ve 
Hamming funksiyalarından da istifadə oluna bilər. 

C. C4.5 alqoritmi. Bu alqoritm qərar ağacları alqoritmlər sinfinə daxildir. 
İD3 alqoritminin təkmilləşdirilmiş versiyası hesab oluna bilər. C4.5 
alqoritmində məqsəd Şennon İnformasiya Teoremindən (Shannon’ın 
Informatin Theory) istifadə edərək qərar ağacının optimallaşdırılmasıdır 
və buna görə də entropiyadan istifadə olunur.  
Entropiya: 

𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷) = −𝛴𝑖=1
𝑚 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

A-nın dəyəri: 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝐴(𝐷) = −𝛴𝑗=1
𝑣
|𝐷𝐽|

𝐷
𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷𝑗) 

Dəyər qazancı: 
𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐴) = 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷) − 𝐼𝑛𝑓𝑜𝐴(𝐷) 

Burada, D-hədəf dəyişən (anomaliya və normal hal), m-hədəf dəyişənin ala 
biləcəyi qiymətlər (2), A-təxmin edici dəyişən (protocol_type, service və s.), 
v-təxminedici dəyişənin ala biləcəyi dəyərlərin sayını(protokol tipi üçün: tcp, 
udp, icmp – 3) bildirir. 

D. SVM (Support Vector Machine) alqoritmi. Bu alqoritm statistik öyrən-
mə teoreminə əsaslanır. Alqoritm istifadə edildikdə iki sinif arasında ən 
uyğun yer tapılaraq sərhəd xətti çəkilir. Bu xətt hər iki sinfin elementləri-
nə ən uzaq məsafədə yerləşməlidir. 
 

Eksperiment və nəticələrin müqayisəsi 

        Metodlar 
 

Metrikalar 

Naive 
Bayes 

KNN C4.5 SVM 

True Positive 0.950 0.969 0.986 0.927 

True Negative 0.699 0.981 0.986 0.961 

False Positive 0.301 0.019 0.014 0.039 

False Negative 0.050 0.031 0.014 0.073 

Precision (true pos) 0.705 0.974 0.982 0.947 

Recall 0.950 0.969 0.986 0.927 

F-measure 0.809 0.972 0.984 0.937 

 
Cədvəl 1. Metodların qiymətləndirilməsi. 

Eksperimentin yerinə yetirilməsi üçün KDD-99 verilənlər çoxluğundan istifadə olunmuş,  
22544 (normal – 9711, anomaliya – 12833) nümunəyə baxılmışdır. 
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Alqoritmlərin analizi Weka proqramı vasitəsilə aparılmışdır. Analiz 42 
atributa görə aparılmışdır, bura protokulun tipi, xidmətin adı, host sayı və s. 
aiddir. Cədvəl 1-də müxtəlif metrikaların nəticələri göstərilmişdir. 

Nəticə 
Burada anomaliyaların aşkarlanması üçün istifadə oluna biləcək dörd 

müxtəlif maşın təlimi alqoritmi və onların nəticələri müqayisə olundu. Hansı 
alqoritmin daha effektiv olduğu Precision, Recall və F-measure dəyərlərinə 
əsaslanaraq tapılır. Eksperimentə əsasən ən effektiv alqoritm C4.5 alqorit-
midir. 
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Abstract 
Internet Of Things(IoT) is the new trend of technology industry. It is a collection of 

devices that are made up of electronics, sensors, software and wireless connectivity to gather 
and exchange data with other connected devices and the Internet. Although technologies like 
Wifi, Bluetooth, 3G, 4G is used when the power consumption and long range connection is 
not critical, many emerging IoT applications require to operate on battery power and 
communicate over large distances. Therefore, new IoT connectivity family called LPWA(Low 
Power Wide Area) is introduced to the market and LoRaWAN is one of the few famous radio 
technologies used for low-power long-range applications. This thesis will introduce the 
capabilities of LoRaWAN network and discuss how it can be implemented in the industry. 

KeyWords: IoT, LPWA, LoRaWAN, LoRa, ISM Band 
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Introduction 
LoRa is a radio modulation technology. It is invented by French startup 

Cycleo and Semtech has acquired it in 2012. Later, a MAC layer is added to 
LoRa physical layer to standardize and extend it onto internet networks. 
LoRaWAN is the name of that MAC layer. LoRaWAN encapsulates important 
wireless network functionalities like adaptive data rate optimization, end-to-
end encryption, quality of service and etc. 

 
Figure 1. Typical LoRaWAN network architecture 

Most common topology in LoRaWAN networks is “star-of-stars” in which 
messages are relayed between end-nodes and central servers by gateways. 
Gateways and central servers use standard IP connection, while end-devices 
utilize LoRa-modulated signals to communicate with gateways. The 
communication is mostly bi-directional. However, the dominant use case is 
uplink communication between end-node and server. The best topology 
which provides right balance among long range messaging, number of base 
stations and battery life is star architecture. 

End-devices and gateways communicate over different frequency 
channels and data rates. The trade-off between range of communication and 
delivery duration lies in selecting the optimal data rate. For example, the data 
rate ranges from 300bps to 5kbps in case of 125kHz bandwidth. 
Communication over various data rates does not interfere with each other. 
LoRa networks have Adaptive Data Rate(ADR) to maximize the available 
throughput and battery life of each connected device. 
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LoRaWAN communicate over license-free, ISM bands (Industrial, 
Scientific, Medical). 

 
Figure 2. LoRaWAN network layers 

Three classes of communication profiles are made available for 
LoRaWAN. These classes are designed for specific needs of different types 
of applications and purposes. The main point of difference between classes 
is the trade-off between battery consumption and latency constraints of 
application. 

Class A is the most power efficient class among the three. The end-
device decides when to communicate with the base station according to its 
requirements. An uplink transmission is followed by two downlink messages 
to the end-device. 

Class B provides low latency communication between gateway and 
nodes. The short messages called “beacon” are sent to nodes at fixed 
intervals. It allows to keep low power consumption while ensuring 
syncronization among nodes and gateway. 

Class C is used when the devices at nodes does not need to save power 
and connected to mains power. These devices can afford to listen 
continuously for downlink messages. 
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Abstract  
This paper presents an approach based on parallel RL circuit to control source power 

factor. The method contains Triac circuit controlled by Fuzzy logic controllers. Experiment is 
carried on real equipment using LabVIEW software. The paper discusses the merits and 
demerits as a result of experiment.  

Key words: active power, power factor, fuzzy logic 
 

Introduction  
Flexible AC transmission System devices are static power-electronic 

devices installed in AC transmission network to enhance power transfer 
capability, stability, and controllability of networks using series and/or shunt 
compensation. In contrast to conventional compensation method, which 
ignore the effect of the source impedance for large electric power system, 
this paper introduces another way of improving source power factor using 
active power controlled by Fuzzy logic rather than using reactive power 
control for small power system that it has poor voltage regulation [1]. Section 
1 demonstrates the methodology, while Section 2 explains the Fuzzy control 
circuit and experimental result. Conclusion discusses benefits, drawbacks 
and results of the proposed method are analyzed in Section 3. 

Methodology 
The approach refers to use of parallel RL circuit. Fig 1a illustrates the 

general view, and its relevant power triangle Figure 1b.  

 

The proposed method uses a triac controlled circuit in series with the 
resistor to adjust the voltage across the resistor and hence changes the total 
active power provided by the source according to the following formula. 

𝑃𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝑅 (1) 

mailto:ramil.shukurov.b0236@bhos.edu.az
mailto:nazrin.dolkhanova.b0222@bhos.edu.az
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𝑃𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 =
𝑉𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
2

𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
+
𝑉𝐶𝑅
2

𝑅
 (2) 

It is obvious that increasing active power while keeping reactive power 
constant improves power factor Fig 1b. 

Control Circuit  
Using LabVIEW software, open loop technique is implemented to test 

the control drive by simulating firing angle α ranging from 0 to 180 degree as 
input to the controller and the source power factor (PFsource) is recorded. 
Other parameters to evaluate and validate the results are recorded from 
source side such as V, Q, P, S (Fig 2a). The α-PFsource input-output pairs are 
used to design Fuzzy logic controllers. The α-PFsource curve is linearized as 
illustrated in Fig 2b in order to use the Fuzzy logic engine illustrated in Table 
1 which gives linear input-output relation. 

Note that Triac can be controlled within certain minimum range after 
getting enough current.  

 
Figure 10: Change of  a) Voltage, Reactive Power, Active Power, Apparent Power       

b) Current, Power factor 

The controller consists of 2 sub-Fuzzy controllers (FC). The first Fuzzy 
controller is a Gross controller that gets desired power factor as an input and 
gives an approximate firing angle. However, the second Fuzzy controller is a 
Fine controller that gets an error of power factor as an input to produce 
additional firing angle in order to tune firing angle by summing both of outputs 
of 2 sub-FC. 

Table 8: Fuzzy Controller 

Fuzzy logic 1 Fuzzy logic 2 

Mamdany engine 
Triangular membership function 
Centre of area for defuzzification 

Fuzzy rule: If(PFDesired) is 
SPFC1(ina)Then SPFC1(outn-a+1) 

Fuzzy rule: If(ErrPFSP-PFsource) is SPFC2(ina)Then 
SPFC2(outa) 

where: a = 1, 2, ... F (fuzzy membership function number) 
            n = 9 (maximum number of membership function) 

 

The experimental results for the proposed controller are carried out for 3 
different inductive loads. The results are illustrated in the following Table 2.  
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Table 9: Experimental results 

Source 
PF 

set point 
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cos(φ) α (deg) VCR (V) PCR (W) PS (W) QS (VAR) cos(φ) cos(φ) 

0.64 152 35.6 6.34 10.7 13.5 0.62 0.63 1.2H 

0.82 155 50.2 12.6 15.9 9.3 0.86 0.86 1.2H 

0.87 155 50.2 12.6 15.9 9.3 0.86 0.86 1.2H 

0.91 180 50.4 12.7 16.0 9.1 0.87 0.86 1.2H 

0.64 152 35.7 6.4 11.3 13.7 0.64 0.62 1H 

0.82 156 49.6 12.3 15.6 9.8 0.85 0.85 1H 

0.87 155 49.6 12.3 15.6 9.8 0.85 0.84 1H 

0.91 180 49.9 12.6 15.2 9.74 0.84 0.84 1H 

0.64 155 44.8 10.1 13.5 15.1 0.67 0.67 0.6H 

0.82 180 45.9 10.5 14.5 14.8 0.69 0.68 0.6H 

0.87 180 45.9 10.5 14.5 14.8 0.69 0.68 0.6H 

0.91 180 45.9 10.5 14.5 14.8 0.69 0.68 0.6H 
 

Conclusion 
Table 3 below compares benefits and drawbacks of this approach. 

Table 10: Analysis 

Merits Demerits 

1. Requires less component 
2. Acceptable accuracy within 10% 
3. Useful when power factor is considered 

in billing 
4. The controller is used with poor voltage 

regulation power source 

1. No control of reactive power 
2. Limited source power factor correction 
3. Introduces power loss 

It is obviously seen that the value of demerits is over the merits of the 
approach. However, it should be highlighted that this approach is beneficial 
to be implemented in the case that active power and power factor are 
considered as core goals in billing.  

To sum up, an approach proposed is used to improve source power 
factor. As a result of experiment, our goal is successfully achieved. At the 
end, the method is analyzed with its disadvantages and advantages. To 
select this method for power factor correction, cost optimization study; 
includes the evaluation of the total expenses of initial cost and running cost 
considering power factor’s tariff and kWh tariff is required. 
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Abstract  
Working principle of this project is to automate the operation of the indoor lighting 

system. The proposed lighting control system senses lighting intensity inside   the room and 
control the total lux level to predefined value utilizing the daylight intensity. The system has 
also some other advantages, such as detect the attendance inside the room and also it has a 
provision to change the set point from computer or telephone.  

Key Words: efficient indoor lighting intensity, Intelligent lighting 

Introduction 

Intelligent lighting control system is essential part of a developing 
industry. According to the researches, 30% of the electrical consumption is 
related to lighting system [1]. And, this generates a big chance for 
implementation of energy efficient technologies in order to reduce this load. 
Nowadays, there is need for energy reduction because of fossil fuels which 
is limited, and it is crucial to maintain energy efficient systems. Some 
previous studies used measuring methodology to control lights inside the 
room, and some of them used occupancy detector to control lighting system 
at home [2]. In this paper, lighting control system is provided based on 
complex electronics and programming technology. The controller measures 
the indoor net lighting, including the penetration of daylight to the room, and 
compares this lux value with the desired lux value, and hence adjusts the 
lighting level to achieve the predefined set point. Economical discussion is 
illustrated in section 3. In section four, technical methodology is introduced.  
Section 5 presents the result. Then, Conclusion is given in section 6.  

Economical Discussion 

When we use traditional method for lighting system, we doesn’t consider 
daylight coming inside. Hence it causes power consumption and utilization 
of much fossil fuel.  

Implementation of intelligent lighting intensity control system can have 
great effect on reduction of power consumption and pollution caused by 
utilization of fossil fuel for generating electrical energy. 

Technical Methodology 

The main objective is to control the intensity of the light inside the room 
according to the daylight. The system will detect the occupancy inside the 
room. If no occupancy, the controller will switch off the light automatically, 

mailto:Ilham.marifov@gmail.com
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overriding the   predefined set point. When there is an occupant(s) inside the 
room, the control system automatically take place and switch on all lights, 
then the controller adjust gradually the brightness of lamps according to the 
amount of the net light coming into the room to achieve the predefined value.  
The block diagram is illustrated in Figure 1.  This controller is designed for 

LED lighting. The indoor light is measured using lighting sensor BH1750[3]. 
The sensor sends analog (0-5) voltage signal to the Arduino. Arduino   is 
programed to send analog output signal to the respective dimming system to 
adjust the lighting level. Feedback control methodology is used to stop the 
controller when the measured lux level achieves the pre-defined set point lux 
level. PIR sensor detects motion inside the room. Binary signal (0 = No 
occupancy or 1=occupancy) is sent to Arduino to switch off or on the lights 
automatically.  

Results 

In table 1, it is the representation of technical measurement in different 
times of the day with different set point. 

Table 1. 

Condition Set Point(lux) Process 
variable (lux) 

External Light 
(lux) 

Light provided 
by lamps (lux) 

Sunny 300 315 100 215 

cloudy 400 387 50 337 

dark 500 512 0 512 
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Conclusion 
To conclude, the major purpose of this paper is to construct an automatic 

light intensity control system at homes. Full control of lighting system inside 
the room significantly reduce energy consumption by saving energy. This 
project will be able to provide easy control of lightings system in buildings, 
offices etc. 
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Abstract 
Baku city in Azerbaijan is the city of wind. So, it is worth to design and construct wall 

power bank using micro-turbine matrix for DC power supply utilizing the wind energy. This 
wall power bank is installed outdoor with simple facility to adjust the wind projection to 
maximize the energy delivered from the micro-turbine matrix. The wind turbine energy is 
stored in rechargeable battery for different use as will be described hereinafter. 

Keywords: Betz Law, energy, portable. 
 

Introduction 
According to the Betz” Law, up to 48% of the incoming kinetic energy of 

the wind can be transformed into electrical energy. Wind turbine is a device 
that converts the energy obtained by the wind into mechanical energy. Micro-
wind turbines are used in micro-wind generation and are much smaller in scale 
than those used in conventional wind generation making them more suitable 
for residential energy production. Micro-wind generation is a method of 
microgeneration that uses the flow of wind energy to produce electricity for a 
house or farm. Broadly speaking, there are two types of wind turbines that can 
be installed: vertical axis wind turbines and horizontal axis wind turbines. 

https://components101.com/sensors/bh1750-ambient-light-sensor
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The installation of a micro-wind turbine usually consists of the turbine 
and an inverter. Wind causes the blades of the wind turbine to rotate, 
generating mechanical energy. The mechanical energy from the rotation is 
converted to direct current (DC) in the turbine and using the inverter, is 
converted to alternating current (AC). The inverter output is connected to a 
breaker panel where the electricity can be shared among the electrical 
equipment in the home. [1][2][3].  

In this paper we introduce new design with low cost and less losses for 
portable wind turbine power bank to be used to provide power for general 
electronic devices widely used such as mobiles, tablets, notebook, etc.   This 
wind turbine power bank can be used in remote areas, offshore use, green 
Buildings and others. In second section of this paper we will illustrate the 
design and construction of the proposed portable wind power bank using 
micro turbine matrix, and several applications is discussed. Section 3 provide 
main martial that is used to design the proposed power bank and general 
cost information of these material. In section 4, summary and conclusion is 
given.  

Design and Construction  
The principle of our project 

is to design a Wind Wall by 
connecting several micro wind 
turbines. With the aid of the 
diode, we can conduct the 
current primarily in one 
direction so that we can store 
the electric in rechargeable 
battery and use it whenever 
needed. Fig 1 illustrates the 
pictorial diagram for the 
proposed portable wind Power 
Bank Using Micro turbine 
matrix.  

The micro wind turbine matrix 
(MWTM) consists of NXM number of 
micro turbines (Fig. 2) connected in 
series and parallel configurations to 
provide the required DC voltage and 
current. MWTM installed in an outdoor 
support equipped with moving arm to 
maximize the projection of the wind onto 
the MTWM (Fig. 3)    

Figure 1. Portable Wind Power Bank Using Micro 

Turbines 

Micro Turbine Matrix 
Rechargeable 

Battery  

Rectifier circuit   

Output sockets 

Figure 2. Micro wind turbine unit 
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Standard AC/DC rectifier circuit with 
diode and smoothing capacitors is used 
to convert the generated electrical power 
from AC to DC. The output of the rectifier 
circuit is connected to rechargeable 
battery as well as output sockets in such 
the power generated from the MWTM 
can be used simultaneously to power 
electronic loads and charge the better for 
future use in case wind is not available.  

This design of micro wind turbine 
power bank is suitable to be used to 
power mobile phones, tablets and similar 
devices in green buildings, remote area 
and offshore. Also because of the availability of rechargeable battery, this 
system can be used as a backup power supply in case of utility power is not 
available for any reason.   

Martial and cost:   
The package includes:  
1. 1 Watt DC generator set:  Output voltage: 0.1-24V 
2. Fan blade 
3. Plug wire (male and female) 
4. Indicator red LED lights 
5. Rectifier circuit 
6. Junction boxes 
7. Outdoor support equipped with moving arm 
8. Accessories  
The estimated cost for the above component to produce one set 10 Watt, 

5 VDC of micro wind turbines matrix for portable power bank is 200 -250 
USD. This price is reasonable price for such equipment. This cost shall be 
increase almost linear for higher power and voltage.   

Conclusion 
To sum up, in this paper, an inexpensive, portable Wind Wall Power 

Bank is discussed. This product is constructed by using low priced tools so 
that it is financially affordable and environmentally friendly. With the output 
voltage we can easily recharge electric devices such as power bank or 
cellphones etc. Different useful applications for this system is discussed. In 
this design we avoided to used DC to AC inverter which is normal used with 
wind turbine to synchronize the power to the grid, although some of this 
power is used in DC form. So, it makes since to segregate the use of the 
energy produced by wind to utilize part of this energy directly as DC power 
supply to illuminate the losses and the cost of the inverter.   

Fig 3: outdoor support equipped with 

moving arm equipped with moving arm 
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Abstract 
The concept of distance learning is presented; a brief overview of the development of 

distance learning in the historical aspect is given; the development prospects of distance 
learning are analyzed. 

Keywords: distance learning, Internet, global IP traffic, global distance learning market. 
 

Distance education as a “correspondence education” was born in 
Europe at the end of the 18th century, with the advent of regular postal 
service. Students could receive teaching materials by mail and correspond 
with teachers. With the invention of the computer and the Internet, distance 

learning quickly began to spread throughout the world.  A large number of 
colleges and universities in Europe, the USA, and Canada began to use 
distance learning as one of the educational technologies. Here are some 
examples of the first applications of distance learning: UniSA (University of 
South Africa), which opened distance learning courses in 1946; the British 
Open University (OUUK), founded in 1969 by decree of the Queen of Great 
Britain (the University was supervised by Prime Minister Harold Wilson);  the 
National Center for Distance Education (CEND) in France, founded in 1969; 
National University of Distance Education (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) in Spain, founded in 1972; University of Hagen (Fern 
Universität in Hagen) in Germany, founded in 1974; National Technological 
University in the USA, which opened distance programs in engineering 
specialties in 1984; the Soviet-American “School email” project in Russia in 
1988 [2]. 
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Specialists of the well-known United States Distance Learning 
Association (USDLA) have defined “distance learning” as a learning process 
in which teacher and student (or students) are geographically separated and 
therefore rely on electronic and printed materials to organize the learning 
process [3, p.11].  

 As noted above, distance learning was developed with the creation of 
the global Internet, from which we can conclude that the development of this 
type of learning in the future will largely depend on the quantitative and 
qualitative global use of the Internet. The development of the Internet today 
can be monitored by the level of data transmitted in the global network – IP 
traffic. Fig. 1 below shows the data volume of global IP traffic for 2016-2021, 
with a forecast for the future [1].  

 

Fig.1 Data volume of global IP traffic (2016-2021) 

As can be seen from Fig. 1, the data volume of global IP traffic increases 
annually, indicating the rapid spread and use of the Internet. Thus, it can be 
assumed that distance learning, which is based on the rapidly expanding and 
developing Internet, has very real prospects of future development.  

Another way to assess the prospects for the development of distance 
learning is the indicator of the world market turnover in this area. According 
to [4], the world education market size in 2017 was $4.5-5.0 trillion, and in 
the coming years the figure is expected to rise to $6-7 trillion, the share of 
distance learning being about 3%, or $165 billion. With steady growth 
dynamics, the forecast for distance learning by 2023 is expected to exceed 
of $240 billion, increasing by over 5% annually. According to Forbes [5], if in 
2015 the size of distance learning was $107 billion, then by 2025 it is 
expected to become $325 billion. We shall single out the rates of projected 
annual growth in the main countries using distance learning: USA +4-5%, 
Southeast Asia (China, India) +17%, Eastern Europe (Russia) +17-25%. 

As can be seen from Fig. 2, the forecasted size of the global distance 
learning market has a positive dynamic, indicating the demand for this 
information technology. 
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Fig.2 The size of the global distance learning market (2015-2025) 

Thus, in view of the above, we can conclude that modern information 
technology of “distance learning” has great prospects for development and 
requires a comprehensive methodical study. 
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Elektrik dövrələrinin bəzi parametrlərinin (R, C, L) dəyişməsini onunla 
xətti asılılıqda olan tezlik siqnallarına çevrilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu parametrlərdən birinin dəyişməsi ilə gərginlik düşgüsünün onunla mütə-
nasib tezliyə çevrilməsi zaman impuls ölçü qurğuları vasitəsilə baş verir. 
Dəqiqliyi ilə fərqlənən gərginlik-tezlik çeviriciləri informasiya-ölçü, mərkəzləş-
dirilmiş nəzarət sistemlərində, hesablayıcı maşınlara informasiyanın daxil 
edilməsində və rəqəm-inteqrallayıcı cihazların ölçü blokları kimi çox geniş 
istifadə edilir.  

 
Şəkil 1. 

1-Sabit cərəyan körpüsü, 2-inteqrator, 3-komparator 

İstilik mübadilə aparatlarında istilik selinin sürətini ölçmək üçün onun 
giriş və çıxışında temperaturlar fərqini ölçmək məqsədə uyğun sayılır [1]. 
Bunun üçün temperatur vericilərin müqavimət vericilərdən istifadə edir. 
Körpü sxemində iki ədəd termoverici qoşularaq, müqavimətlər fərqini ölçmək 
müxtəlif vasitələrlə yerinə yetirilir. Ən münasib üsul kimi müqavimətin tezliyə 
çevrilməsini qeyd etmək lazımdır.  

Şəkil 1-də temperaturlar fərqini sabit cərəyan körpüsü və elektron 
sxemlə tezliyə çevrilmə sxemi göstərilmişdir. Körpü sxemi iki R1 və R2 mü-
qavimət vericisindən, iki köməkçi müqavimətlərindən R3 və R4 iki müqavi-
mətlərindən ibarətdir. Körpü sxemi Ugir qida mənbəyindən qidalanır. Körpü-
nün ölçü (çıxışına) dioqanalına gərginlik – tezlik çeviricisi qoşulur. Gərginlik 
tezlik çeviricisi ikiqat inteqrallayıcı  prinsipə görə işləyir və 1 inteqratorundan 
və 2 müqayisə sxemindən ibrətdir [2]. Çeviricinin iş periodu iki tsikldən iba-
rətdir. Körpü sxeminə müsbət polyarlıqlı qida gərginliyi verildikdə, A1 inteq-
ratorunun C kondensatoru dolmağa başlayır və inteqratorun çıxış gərginliyi 
artmağa başlayır və müəyyən bir qiymətdə U müqayisə sxemi 2 işə düşür. 
Bu zaman S açarı giriş gərginliyinin polyarlığını dəyişir, inteqratorun girişin-
dəki gərginlik əksinə dəyişir. Bununla inteqrallayıcının ikinci tsikli başlayır, C 
kondensatoru boşalmağa başlayır və inteqratorun çıxış gərginliyi azalmağa 
doğru hərəkət edir. Gərginlik Vr -ə çatdıqda S açarı təkrar çevrilir və iş prose-
sinin ikinci perioduna keçid baş verir. 
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Şəkil 2. 

1– Sabit cərəyan körpüsü, 2 – inteqrator, 3 – komparator, 4 – açar sxem, 5 – taymer,  
6 – sayğac, 7 – indikasiya qurğusu 

Körpü sxeminin əsas üstün cəhəti kimi inteqratorun xətti çıxış gərginliyin 
artım vaxtı körpü sxeminin qida gərginliyindən asılı olmamasıdır və aşağıdakı 
ifadədən təyin olunur: 
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toplananı körpü sxeminin qollarına qoşulmuş termomüqavimətlərin fərqinə 
mütəmasibdir.  

В
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1
 

toplananı çevrilmənin qeyri qeyri xəttiliyini təyin edir. Qeyri-xəttiliyi azaltmaq 
üçün çeviricinin həssaslığını azaltmaq lazımdır.  

Çeviricinin xətasının azaltmaq üçün əsasən inteqratorun və müqayisə 
sxeminin girişinə gətirilmiş dreft gərginliyini azaltmaq lazım gəlir [3]. 

Körpü sxeminin və inteqratorun çıxışı aşağı omlu olduğundan giriş 
cərəyanının çeviricinin qeyri xəttiliyinə təsirinə nəzərə almamaq olar. 
Çeviricinin digər xəta mənbəyinə termoelektrik qüvvəsi təsir edir. Göstərilən 
cərəyan və gərginliklər nəticəsində inteqratorun kondensatorunun dolma və 
boşalma vaxtlarının qeyri-bərabərliyinə səbəb olur. Bu göstərilənləri nəzərə 
aldıqdan sonra çeviricinin çıxış tezliyi müqavimətlər fərqindən asılı olaraq 
aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 
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Yuxarıda göstərilən çeviricinin rəqəmsal kalorimetrdə tətbiqinin 
funksional sxemi şəkil 2-də göstərilmişdir. Bunun üçün müqavimət-tezlik 
çeviricisinin çıxış tezliyini rəqəm koduna çevirən zaman-impuls çeviricisi ilə 
tamamlanır. Zaman impuls çeviricisi 1 məntiqi sxemindən, 3 taymerindən və 
3 impuls sayğacından ibarətdir.  

Taymerin çıxış zaman intervalı sabit olduqda sxem tempeturlar fərqini 
rəqəm şəklində ölçmədə istifadə etmək olar. Əgər göstərilən zaman intervalı 
istilik selinin miqdarına mütənsib dəyişərsə, onda onun çıxış parametri istilik 
miqdarına mütənasib olacaqdır.  

Çeviricinin eksperimental sxemində inteqratorun qurulmasında və 
müqayisə sxemində K574YD1Б tipli əməliyyat gücləndiricisindən R1=150 
Om, R2=180 Om, Ugir = 12V, R3=680 Om, R4= 33 kOm elementlərindən 
istifadə edilmişdir. 

Ədəbiyyat 

1.  Гутников В.С. «Интегральная электроника в измерительных устройств» Ленинград. 
Энергоиздат.1988. 

2.  Хоровиц П., Хилл У. «Искусство схемотехники» Перевод с английского. В 3-х томах: 
Москва. Мир.1993. 

3.  Фарзане Н. Г., Илясов Л.В., Азим-заде А.О. «Технологические измерения и приборы» 
Москва. Высшая школа.1989.     

     
 

XİDMƏTİ VƏ MƏXFİ DANIŞIQLARIN BƏZİ VİBROAKUSTİK 
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AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu 
 Bakı, Azərbaycan 
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Elmi rəhbər: Bikəs Ağayev Sayıl oğlu 

Xülasə 
Məqalədə otaq şəraitində aparılan və müəyyən məxfiliyə malik danışıqların təhlükəsizlik 

məsələləri araşdırılır. Akustik kanallarla ötürülən nitq informasiyasının iştirakçılar tərəfindən 
gizli yazılması və otaqdan kənara sızan vibroakustik siqnalların əldə edilməsinə qarşı 
mühafizə metodlarına baxılır. 

Açar sözlər: xidməti və məxfi danışıqlar; vibroakustik sızma kanalları; danışıqların gizli 
yazılması; informasiya təhlükəsizliyi; mühafizə metodlar 

 
Məlumdur ki, otaqda danışıqların, hərəkət edən cisimlərin və s. mənbə-

lərin yaratdığı səs dalğalarının enerjisinin bir hissəsi maneələrdən (otağın 
konstruktiv elementlərindən) əks edib ətrafa yayılır, bir hissəsi maneə tərə-
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findən udulur, digər hissəsi isə maneədən nüfuz edərək əks tərəfə yayılır 
(şəkil). 

Pəncərələr (xüsusilə açıq halda), qapılar, hava tənzimləyici nəfəsciklər, 
tavan və döşəmə, eləcə də qaz, su, isitmə borularının, elektrik kommuni-
kasiya xətlərinin divarlardan keçid yerlərində yaranmış boşluqlar və s. sızma 
kanalı rolunu oynaya bilər.  

 

Şəkil. Səs dalğalarının maneə ilə qarşılıqlı təsiri 
1-səs mənbəyi, 2-əks edən, 3-udulan, 4-nüfuz edən hissələr. 

Bu halda xaricə nüfuz edən səs adi dinləmə yolu ilə əldə edilə bilər. 
Eynilə də danışıqlardan yaranan akustik dalğalar otağın konstruktiv element-
lərində ─ divarlada, tavanda, döşəmə, pəncərə, qapı və s. nitq siqnallarının 
amplitudasına uyğun vibrasiya yaradır. Bu siqnallar nə qədər zəif olsa da 
otağın xarici səthlərindən xüsusi qurğular vasitəsilə qəbul edilərək ilkin səs 
siqnallarının bərpa edilməsi üçün istifadə edilə bilər [1]. 

Bu kanallardan sızılan məlumatların ən sadə mühafizə metodlarından 
biri danışıq mühitinin akustik maneə siqnalları ilə küyləndirilməsidir. Bu 
məqsədlə danışıqlarla eyni vaxtda musiqinin, radio-televiziya verilişlərinin 
səsləndirilməsindən istifadə etmək olar. Belə ki, qulaq, maneə yaradan müx-
təlif səs axınlarından faydalı nitqi seçmək kimi psixi-akustik xüsusiyyətə ma-
likdir. Bu zaman kənar səslərlə qarışmış nitq dalğaları otaqdan kənara 
yayılsa və eşidilsə də anlaşılmaz olur. Digər variantda nitq rəqsləri enerjisinin 
nüfuzedici tərkibinin azaldılması məqsədilə otağın bütün səthinin səsuducu 
materiallarla üzlənməsidir. 

İnformasiyanın vibrokanallardan sızmasının qarşısını almaq üçün vibro-
küyləmə yaradan qurğulardan istifadə edilir: qurğular eşidilən səs diapazonu 
tezliklərində vibrasiya rəqsləri generasiya edərək qeyd olunan konstruktiv 
elementlərə nüfuz etdirilir. Bu halda vibrasiyanın həmin elementlərdə yarat-
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dığı rəqslər nitq rəqsləri ilə qarışaraq bədniyyətlinin əldə etdiyi siqnallardan 
nitq informasiyasını sintez etmək imkanını aradan qaldırır. Bu məqsədlə ge-
naratorun hasil etdiyi müəyyən tezlikli səs siqnalları konstruksiyalara 
bərkidilmiş elektrik vibratorlarına verilir və onları lazımi intensivlikdə rəqsə 
gətirir. 

Bir çox hallarda danışıq iştirakçıları, o cümlədən dəvət edilənlər müasir 
miniatür yazma qurğularından (ardınca, diktofon) istifadə etməklə nitq infor-
masiyasını gizli yazmaqla əldə edə bilərlər. Bu halda danışıqların məxfiliyinin 
qorunmasının ən etibarlı yolu diktafondan istifadə edilməsinə imkan veril-
məməsi və normal yazılış imkanının aradan qaldırılmasıdır ki, bu da əsasən 
iki metodla həyata keçirilir [2]: 

 yazma qurğusunun otağa gətirilməsinin aşkarlanması və kənarlaşdı-
rılması; 

 otağa gətirilmiş diktofonların yazılarının maskalanması. 
Birinci halda mühafizə metodu kimi iştirakçıların otağa gizli  gətirdikləri 

diktofon aşkarlanır. Bu məqsədlə metal detektorlarından, radio lokatorlardan 
və xüsusi təyinatlı diktofon aşkarlayıcı qurğulardan istifadə edilir. 

İkinci halda səs (nitq) dalğalarının akustik yayılma mühitinə əlavə küy 
siqnalları şüalandırılır ki, cəm siqnal yazıları güclü təhrifə uğradır və dinlə-
nilmə rejimində anlaşılmaz danışıq - küy səsləri kimi qavranır Eyni məqsədlə 
elektromaqnit və akustik küy siqnallarından da istifadə edilir və onların təsir 
mexanizmi: 

 diktofonun informasiya daşıyıcısının (yaddaşın); 

 diktofonun elektron sxem dövrələrinin normal işini pozma prinsipinə 
əsaslanır [3]. 

Generatorun ifrat yüksək tezlikli və güclü elektromaqnit dalğaları yaddaş 
elementində və digər sxem dövrələrində parazit küy siqnalları yaradaraq 
onların normal iş rejimini pozur və nəticədə yazılış güclü təhrifə uğradılır. 

Ədəbiyyat 
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MANCANAQ DƏZGAHINDA BALANSİRİN HƏRƏKƏTİNƏ           
SƏRF OLUNAN GÜCÜ HESABLAYAN PROQRAM MODULU 
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Xülasə 
Aparılan tədqiqat işi mancanaq dəzgahında balansirin hərəkətinə sərf olunan gücü 

hesablamaq üçün qurulmuş proqram moduluna həsr olunub. Tədqiqat işində ilk növbədə 
vatmetroqramları dinamoqramlara çevirən riyazi modelə baxılmışdır. Qurulmuş proqram 
modulu verilmiş riyazi modelə və СКН 5-3015 dəzgahının texniki xarakteristikalarına əsasən 
test edilmişdir. 

Açar sözlər: vatmetroqram,  dinamoqram, balansir, mancanaq dəzgahı. 

Aydındır ki, mancanaq dəzgahı elə nasos avadanlığıdır ki, neft və ya su 
quyularının istismarı zamanı tətbiq olunur. Dəzgahın elektrik mühərrikinə 
verilən cərəyan onun ayrı-ayrı qurğularının hərəkətini təmin edir. Aydındır ki, 
elektrik mühərrikindən istehlak olunan gücün bir hissəsi müəyyən kütləli 
balansirin hərəkətinə sərf olunur. Bu gücü hesablamağa imkan verən riyazi 

model [1]-də alınmışdır. Model aşağıdaki kimidir, burada  verilmiş 1N ,  2N  

balansirin hər bir qoluna ayrı-ayrılıqda sərf olunan gücü ifadə edir. 
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Balansirin hərəkətinə sərf olunan ümumi güc  1N + 2N  şəklində 

hesablanır. 
Qoyulmuş məsələnin proqram təminatının qurulmasında Visual Studio 

mühitində C# proqramlaşdırma dilindən istifadə olunmuşdur. Qurulmuş 
proqram СКН 5–3015 dəzgahının texniki xarakteristikalarına əsasən test 
edilmişdir. Proqramın interfeysi və СКН 5-3015 dəzgahının texniki xareste-
ristikaları əsasında alınan nəticələr Şəkil 1-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 1. Proqram təminatının interfeysi və СКН 5-3015 dəzgahının bəzi texniki 
xarakteristikalarına əsasən proqramın nəticəsi 

 

Burada, “Verilenleri daxil edin “  bölməsində L1, L2 balansirin qollarının 
uzunluğu (m), m1, m2 kütləsi (kq), n balansirin dəqiqədə yırğalanmalarının 
sayıdır.Verilənlər daxil edildikdən sonra “start”, bir qədər sonra isə “stop” 
düyməsi sıxılır. ”start” və “stop” düymələri sıxılan zaman sıxılan andaki saat 
(saat,dəqiqə,saniyə) qeyd edilir.  “start” düyməsindən sonra “stop”-un 
kliklənməsinə qədər keçən zaman müddəti hesablanaraq (san), “Netice” 
düyməsi kliklənən zaman həmin müddət ərzində elektrik mühərrikindən 
istehlak olunan gücün (Vt) balansirin hərəkətinə sərf olunma miqdarı 
hesablanır. Ayrı-ayrı qollar üçün bu qiymət N1, N2 sahələrində, ümumi 
miqdar isə N1+N2   sahəsində göstərilir. 
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Abstract 
Natural Gas Vehicles and domestic kitchen stoves are working with gas which has the 

same composition. Conventional natural gas is provided to CNG stations from territorial supply 
line. In these stations natural gas is compressed to higher pressure than the inlet pressure 
with the help of compressor appliances in order to be available for fueling. Inlet pressure 
should be constant for proper working of compressor. However, there can be instabilities, 
such as surges and decreases, in the supply line which can damage compressor. This paper 
will present automation solution to control pressure of the intake line and to prevent any 
undesired unsteadiness. 

Keywords: CNG, Compressed Natural Gas, NGV, Natural Gas Vehicle, Emission, 
Transport 

 

Natural gas is an alternative fuel that is extensively utilized. There are 
several causes for that. Firstly, natural gas is inexpensive and it leads to less 
greenhouse emissions in comparison with other traditional fuels. Another 
reason is possibility of conversion of conventional engines to a state which 
can work with natural gas along with gasoline or diesel. Also, most of the 
countries over the world has natural gas supply. Hence, making use of 
natural gas in engines has been common and this alternative is considered 
as a clean fuel. 

Being inexpensive fuel is the most important advantage of Compressed 
Natural Gas. CNG is very reasonable choice for people while most of 
population around the world use costly gasoline and diesel. Despite the fact 
that implementation of CNG is supposed to be goal to low emissions, the 
most of users of transportation fuel are of the opinion that cost of the natural 
gas usage is significantly profitable in particular territories where oil prices 
witness significant increases. Natural gas price also tends to have small 
fluctuations and it is spread out over the countries more equally. Diesel and 
gasoline are much more expensive in comparison with the equal amount of 
natural gas. CNG will still be remarkably economic even if lower thermal 
efficiency of natural gas and calculation of its compression expense is 
considered. Furthermore, after coming from field very straightforward 
treatment of natural gas is demanded in order to be functional for engine. By 
contrast, it is required to carry out an intricate processing of diesel and 
gasoline.  
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Contrary to conventional fuels, Compressed Natural Gas has advantage 
in terms of safety. It is because of the physical characteristics of CNG. 
Gasoline and diesel have auto-ignition temperature of 258 °C and 316 °C at 
normal conditions, correspondingly, while this figure is 540 °C for natural gas 
[1]. Indication shows that while gas is exposed to air, auto-ignition is less 
feasible due to that temperature. Moreover, the probability of incidental 
combustion of the natural gas is quite low since its flammability range is pretty 
narrow which is between 4.3% and 15.2% [1]. Another advantage of natural 
gas is its low density. When there is a leakage in the tank after incidents, 
natural gas diffuse into air since it is lighter than air. However, liquid fuels are 
poured on ground and it increases the likelihood of a fire. Finally, its tanks 
have to withstand to high pressures. That is why special materials are used 
in production of CNG cylinders.  

By decreasing the volume of the gases their pressure is increased. This 
process is done mechanically in the industry, thanks to compressor. In most 
cases, gases, which are significantly used in industry, such as oxygen, 
nitrogen, natural gas and air, are compressed. Between compressor and 
supply line there should be a control loop for adjusting input gas pressure in 
order to meet the requirements of compressor. This control loop will comprise 
controller, pressure measurement device and valve.  
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ABSTRACT 
This paper is focused on the technology of speech recognition through conversion of 

speech into text. In previous work, controlling our machineries through the help of voice 
commands, using this technology, was not possible. Therefore, this paper gives an analysis 
and implementation to help the people who are handicapped and cannot drive their own 
vehicle. Thereby in future, they drive their own vehicle with a greater safety from sudden 
hitandrun cases due to automatic braking or slow down feature. An Arduino interfacing with 
Bluetooth module is to provide the communication channel with device through which we will 
give the voice commands. For the circuitry, programmed Arduino will give the control over the 
motors that use to run the robotic vehicle. Ultrasonic sensors interfaced with the Arduino help 
in automatic slowdown or braking of a vehicle on sudden obstacle detection, and after a delay, 
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it will help in the avoidance of the obstacle. In future, this concept might prove to be the 
milestone in vehicle automation, and for longdistance range, Dual Tone Multi Frequency 
(DTMF) technology can be useful to control the vehicles on voice commands, remotely sitting 
at a single place.  

Keywords: Obstacle detection, Speech into text, Arduino, Bluetooth module, Ultrasonic 
sensors, DTMF 

 
INTRODUCTION 
The roots of foundation of robotics belong back in 1950s; more than six 

decades has passed since then, and robotic evolution has been running 
unparalleled. Today we can feel the presence of robots everywhere and in 
every field whether it is medical, military, education or governance and so on. 
Robotics has become a helping hand for humans, and they are making our life 
easier, better and faster. Robotics is a boon for human kind, because robotic 
machines are giving alternatives, which is providing a great support to 
physically impaired people. This proposal focuses in the problems faced by 
specially abled people who wish to drive their vehicle on their own but they 
cannot because of the natural cause. In this proposed project, the emphasis 
is on voice control of robot with automatic braking, speed slow down and 
avoidance of obstacles automatically or manually (through voice command).In 
this model, we will use an android app to pass on the voice commands to the 
Arduino through Bluetooth communication using Bluetooth module. Ultrasonic 
sensor will act as the obstacle detector, which will act as a mediator for Arduino 
microcontroller (or the CPU) and the proximal environment, and it would 
eventually lead to slowing down the vehicle or to fully break its motion. An LCD 
will display the proximity of the obstacle, and if the proximity would reach to a 
threshold limit, a buzzer will beep up through the processing of the programme 
that Arduino would do. Eventually after that the vehicle will finally stop. It would 
be a great aid for the safety of people driving it. 

SYSTEM ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATION 
Proposed work is to control the vehicle through voice and to control the 

speed of vehicle with automatic format braking system. It can be divided into 
four main procedures given as follows: 
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1. Input of the voice command through android app. 
2. Detection of hurdle by the vehicle. 
3. Speed control of the vehicle. 
4. Automatic braking system. 
Voice Command Input 
An android mobile will work as the agent for voice command given to 

Arduino microcontroller through the help of a specific voice control app. 
Obstacle Detection 
The purpose of this part is to secure the driver and vehicle from different 

hurdles. To achieve this, ultrasonic sensor is used in the front side of the 
vehicle. The sensor consists of one transmitter and receiver. The transmitter 
of the sensor will continuously transmit the signals. When these signals will 
collide with any object and will be reflected back, the receiver of sensor will get 
these reflected signals and forward them to the Arduino microcontroller. To 
find the object distance, the signal is sent to processing unit through different 
ports. In ultrasonic sensor, the power is directly proportional to range of 
ultrasonic sensor. 

P infinity Range 

Ultrasonic Hurdle Detection Circuit 
The speed of the sound in the dry air is about 340 m/s. We cannot hear 

the echo if we send a short ultrasonic pulse at 200 kHz in the air, but it is 
possible to detect the back pulse with an ultrasonic sensor. If the time of the 
forth and back travel of the ultrasonic wave, we will know the distance. If we 
divide the distance by two then the range from the ultrasonic sensor to the first 
obstacle in front of it will be known. Here, the proposed method also uses an 
ultrasonic piezo transmitter with its receiver because they are very efficient, 
easy to find and quite cheap. In this proposed research, first the pulse will be 
sent; it is easy to get a 20kHz pulse from a Peripheral Interface Controller (PIC) 
Pulse Width Modulation (PWM) output. We can drive an ultrasonic transmitter 
directly from the PIC output, but the sense range will not exceed 50 cm. Using 
a transistor and a resonator circuit, the ultrasonic transmitter will get around 20 
V to generate a 200kHz pulse, and the sense range will be extended up to 75 ft. 

ADVANTAGES AND LIMITATIONS 

Advantages 
-  The proposed model is cheaper than the Artificial Intelligence (AI) 

technology used today. So it is affordable to the masses. 
-  Easy to install in vehicles. 
-  Easy to maintain and repair. 

Limitations 
-  This technology can only be used where similar technology vehicles are 

running. 
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Abstract 
Wind energy is one of the most well-known kind of renewable energy, which is obtained 

by the mechanical rotation of turbine by the wind. In most cases, the generated electricity is 
used to pump the water to some height to obtain potential energy for further use, but as the 
speed of wind changes, the frequency of the generated electricity will also proportionally 
change, while having the constant voltage value. However, motors are designed in a way that 
their operation becomes most effective when the voltage-frequency (V/f or V/f^3) ratio is 
constant and equal to some predefined value. Because of variations in frequency while having 
constant voltage, motor goes beyond its effective range of operation. This problem is 
addressed by introducing fuzzy controlled thyristors, which cuts both positive and negative 
halves of sine wave symmetrically and this firing angle is determined using fuzzy controller, 
thus, voltage magnitude is also altered to correspondence with frequency to operate motor at 
its most efficient conditions. 

Keywords: Fuzzy Controller, Thyristor, AC source, DC link, Pumped Storage, Firing 
Angle 
 

1. Introduction 
For wind energy, pumped storage is the best alternative for storing 

energy, rather than other methods such as, grid connection etc. Pumped 
storage has several properties: large scale, long time, no toxic or hazardous 
materials involved, no complex and expensive facilities used. [S. 
Papaefthymiou, 2010, 163-172] 

Motor control concept for driving a pump to obtain maximum available 
power and higher efficiency was partly achieved by the pumping system using 
DC link Converter, however, its drawback is the considerable amount of 
energy in the form of heat loss at DC link converter. [ A. Forcos, 2010, 12-15] 

In contrast, micro fuzzy controlled thyristor method is so far the most 
efficient method, which does not include heat loss processes as in the case 
of DC link. This thesis is heavily supported by my supervisor’s similar project 
where he designed MATLAB model Fuzzy Controller for three-phase AC 
source. [Muhammad M.A.S. Mahmoud, 2015, 2-9]. 

My work will consist of designing the fuzzy controller on MATLAB Simulink 
for the one-phase electrical generator and motor, then, based on the 
simulation and calculations, creating electronic circuit of the project practically, 
which will have an variable-frequency AC source as an input, and create firing 
angle to produce AC source as an output with regulated voltage value. 
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This thesis contains Theory part, where small overview of the process 
and method of designing controller will be shown, then the Test part will cover 
both simulation and experimental results, following this part, Discussion 
regarding the results will be investigated briefly. 

2. Theory – Controller Design 
The concept of Fuzzy controlled method is shown below. 

 
There are two types of application of this method, one of them is V/f and 

the other is V/f^3. In some ranges of frequency, first method is more efficient 
than the second one, and in other ranges 2nd method is more preferable. 

 

Left figure, shows both method’s efficiency versus frequency graphs, with 
points to switch between two, while the figure on the right shows combined 
and maximized graph of the Fuzzy Controller with two intersected methods. 

3. Tests 

This part of my diploma thesis will include actual practical test results as 
well as the results obtained from the MATLAB Simulink model. 

4. Discussion of Results 

Pumped storage is conventionally done by DC link converter method, 
however, because of energy dissipation, maximum efficiency is about 45%, 
while Thyristor Controlled method has more than 60% efficiency, which puts 
the second method to 1st place among the other methods. In my project, later, 
after building the circuit, comparison between simulated, calculated and 
experimental results will be included. 
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Social networking sites has become widely increasing trend in people`s 

daily life in few past years. There are many reasons beyond allocating a lot 
of time of people in social medias. We can classify people in some groups in 
terms of their purpose in social sites. For example, groups may be 
opportunity to find and meet new people, joining groups to reach their 
interested people and share their interest among them, and can be also 
business intended in order to reach out and share their businesses among 
people. Furthermore, different services are provided by social networks, such 
as advertisement to targeted community. So as to develop this community, 
social network sites need users` behavior including their personal 
information, emails, about, interests. In order to observe problem clearly, we 
can show as example.  

Example: Tom is software developer, social networks has become 
inseparable part of his daily life and he spends about 1/6 of his day on social 
networks. He is more active on Facebook because of making easily 
connection with his friends, meeting with new friends and posting images, 
etc. Meanwhile, he uses LinkedIn for professional purposes such as finding 
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new appropriate jobs, connecting with software developers, or joining 
software groups to make his network large. As I mentioned, there can be 
several reasons, so Tom needs:  

Intersection between Facebook and LinkedIn: In this type of 
connection, he can invite related friends ( Eduard and Lorie)  

Union between Facebook and LinkedIn: He can send message to all 
his friends (Bob, Jack, Steve, Eduard, Lorie, Rosy, James, Steve)  

Difference between Facebook and LinkedIn: Helps him to reach his 
friends in both sites  

In this paper, we will try to prove our method by reaching more reliable 
way of profile matching. It is clear that there are millions of users in different 
social networks. Although this is beneficial for people who wants to find more 
people, it leads more challenges in matching profiles on social networks. 
Difficulty of task in this situation is matching exact same profiles among 
millions of users and avoiding mistakenly matching profiles.  

This type of task requires directly or in another way matching of users` 
profiles. Exact connection of records to same entity is required in same or 
different data sources. Therefore, matching of users` profiles on social 
medias has 3 main problems:  

Representation of social network: Users have opportunity to connect, 
communicate with friends by means of various ways, share info with them, 
also can connect with other members of social network within same platform. 
However, there is still a problem because of different structures. Due to 
different scheme structure, they represent user`s profiles in different ways. 
Different representation of profiles does not allow exchange of information 
(such as picture sharing, post sharing, messaging, etc) with other social 
networks.  

User profile domains: If first problem (social network representation) 
mentioned above, is solved, there will be still a problem. Let`s say, social 
networks share same representation of users, but attribute values are 
different. Thus, if user enters his interest as value of “interest” key in 
Facebook, it can be different attribute name in LinkedIn.  

User objectives: In the case of finding solution to first (social network 
representation) and second problem (user profile domains) mentioned 
above, there will arise problem again. For example, Facebook and LinkedIn 
can share information among them and attribute name for emails is same 
(“email” keyword). However, user can enter to Facebook via his daily spam 
email and to LinkedIn via his more professional email.  

In our work, we will make effort to provide appropriate framework 
considering solutions of all related problems about current methodologies.  
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Xülasə 
Materialda baxılan məsələ aqressiv sənaye mühitində məsafədən idarə olunan robotun 

işlənməsinə həsr edilib. Məqsədə nail olmaq üçün sənaye robotunun konstruktiv quruluşu 
müəyyən edilərək, əsas mexaniki və elektronika hissələri seçilmişdir. Təklif olunan sənaye 
robotunun texnoloji əməliyyatları xətti və fırlanma yerdəyişmələrinə əsaslanaraq, üç ölçülü 
koordinat sistemində eksperimentlərlə tədqiq edilmişdir. Robotun elektromaqnit  tutqacı 
vasitəsi ilə dəmir tipli pəstahların tutulması, daşınması və nəqliyyat xəttinə, avadanlıqlara 
yüklənməsi kimi əməliyyatları məsafədən idarə etmək üçün  istehsalatın işçi zonasında 
kamera sistemi quraşdırılmış və idarəedici məntəqədə operatorun əməliyyatlara nəzarətinin 
TV-si ilə texniki interfeys yaradılmışdır. 

Açar sözlər: Sənaye robotu, elektromaqnit tutqac, aqressiv sənaye, kamera. 

Avtomatlaşdırma texnologiyasının və texnikasının geniş tətbiq olunan 
sahələrindən biri aqressiv mühitli kimya, metallurgiya sənayesidir. Mürəkkəb, 
monoton, insanın sağlamlığına təhlükəli olan və çox saylı texnoloji əməliy-
yatları özündə birləşdirən kimya və metallurgiya müəssisələrində istehsal 
olunan məhsulların məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırmaq, insan əməyini 
minimuma endirmək məqsədi ilə sənaye robotları tətbiq olunmalıdır və on-
ların idarə edilməsi məsafədən, operator məntəqəsindən təmin olunmalıdır 
[1, səh. 34-56]. Bununla əlaqədar olaraq, işin məqsədi aşağıdakı kimi müəy-
yən edilir. İşin məqsədi – aqressiv mühitli olan kimya müəssisələrində, 
radiaktiv, sənaye tullantılarının seçilməsi, toplanılması və daşınması prose-
sinin avtomatlaşdırılması üçün təhlükəsiz məsafədən və mövqedən idarə 
olunan sənaye robotunun (SR) işlənməsidir.  

SR-in komponovka quruluşu istehsalat prosesinin spesifikasına uyğun 
seçilir (Şək. 1). Nəzərə alsaq ki, son məhsulun hazırlanması üçün dairəvi də-
mir tərtibatlar istifadə olunur və onların dəzgahda burğulanması əməliyyatları 
aparılır, onda uyğun olaraq dairəvi quruluşlu robotlaşdırılmış istehsalat 
modulu yaradılır [2, səh. 203-245].  
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Şək. 1. SR-in komponovka quruluşu 

 
Robotlaşdırılmış istehsal modulunun əsas qovşaqları aşağıdakılardır: 1. 

Gövdə; 2. Kranşteyn; 3. SR-in fırlanma mexanizmi; 4. SR-in qolunu fırladan 
elektrik mühərrik; 5. SR-in qolunu irəli və geri xətti hərəkətini icra edən 
addımlı elektrik mühərrik; 6. SR-in qolunu irəli və geri xətti hərəkətini təmin 
edən teleskopik mexanizm; 7. SR-in qolu; 8. SR-in elektromaqnitli tutqacı; 9. 
SR-in fırlanmasını təmin edən teleskopik mexanizm; 10. SR-in icra 
mexanizmlərini, qida blokunu və məsafədən idarəetmə pultunun platasını 
birləşdirən əlaqələndirici kabel; 11. Qida bloku; 12. SR-in məsafədən 
idarəetmə pultu; 13. Radial burğulama dəzgahının maketi; 14. Lentli 
transportyorun maketi; 15.Dairəvi dəmir detal; 16. Antenalar. 

Robotlaşdırılmış istehsalat modulda SR-in ilkin mövqeyi lentli 
transportyorun (14) qarşısında Δy1 məsafəsi qədər geridə olur. Dairəvi dəmir 
detal (15) lentli transportyor (14) vasitəsi ilə SR-in işçi sahəsində 
mövqeləşdirildikdən sonra SR-in qolu (7) Δy1 məsafəsi qədər xətti irəli 
hərəkət etdirilir və dayandırılır. Bu zaman SR-in elektromaqnit tutqacı (8) işə 
salınır. SR-in tutqacı dairəvi detalı lentli transportyordan tutur və SR-in 
fırlanma mexanizmin (3) üst hissəsində mərkəzdə quraşdırılan elektrik 
mühərrik (4) SR-in qolunu 900 fırladaraq, radial burğulama dəzgahının 
maketinin (13) mövqeyində dayandırılır. Radial burğulama dəzgahının 
maketinin üzərində dairəvi dəmir detal dəzgahın üst səthinə yerləşdirilir. Bu 
əməliyyatdan sonra SR-in qolu geri Δx1 məsafəsi qədər xətti geri hərəkət 
etdirilir və 900 fırlanaraq, lentli transportyorun işçi zonasına ilkin vəziyyətdə 
mövqeləşdirilir.   
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İstehsalat modulda bütün texnoloji əməliyyatlar avtomatlaşdırılmış şəkil-
də SR-in məsafədən idarəetmə pultun (12) köməyi ilə həyata keçirilir. Məsaf-
ədən idarəetmə pultun plataları kabel (10) vasitəsi ilə SR-in fırlanma və irəli-
geri hərəkətlərini icra edən mühərriklərin kabellərinə (10) birləşdirilir ki, ante-
naların (16) radiosiqnallarının təsirindən SR-in texnoloji əməliyyatları məsa-
fədən icra olunsun. Qida bloku vasitəsi ilə SR-in irəli-geri hərəkətlərinin icra-
sını təmin edən addımlı elektrik mühərrikin (5) təhlükəsiz işi təmin olunur.   

SR-in texnoloji əməliyyatlarını məsafədən icra etmək üçün pultla idarə-
etmə qaydaları tərtib edilmişdir.  
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Abstract 
This thesis covers a method used to solve the Obstacle Avoidance problem 

implementing Fuzzy Logic. Obstacle Avoidance is one of the main challenges when a Mobile 
Robot is designed and implemented to a certain task. It is basically the ability of a mobile 
robot to avoid not to bump into obstacles on its way to a certain target. The system consists 
of hardware and software parts. In the hardware part, ultrasonic sensors, dc motors, a motor 
driver, a micro controller and power unit was used and the software part was written in C 
programming language to be uploaded into the micro controller.  

Key words: Obstacle Avoidance, Fuzzy Logic, Mobile Robot 
 

Methodology 
In the binary logic the output can be either 0 or 1 and nothing more. 

However, in Fuzzy Logic the output value is a number between 0 and 1. The 
closeness of the output value to 1 means how probable is this logic to be 
true (active). For instance, the output value of 0.75 is much more probable 
to be TRUE than 0.25. The main idea of this kind of logic is converting the 
crisp data from the environment into numbers to be processed. 

Main body 
In my research I tried to solve Obstacle Avoidance Problem using Fuzzy 

Logic. Using 3 ultrasonic sensors aligned 45 Degrees to each other the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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mobile robot gets data from the environment to determine the distance to a 
potential obstacle on the right, on the left or in front of it. With these 
specifications in mind, the fuzzy controller is described below:  

 

In fuzzification the raw data from the environment is matched with the 
membership degrees and a fuzzified value is got. Membership functions are 
defined for each input separately and in my application they all the same 
(Figure 2).  

 
In Fuzzy Interference the main decision is made using the so-called 

Fuzzy Rule Base. Fuzzy Rule base is a table of rules for the specific 
application of the fuzzy logic created by the designer of the system. To create 
it the designer takes all the possibilities into account and shows them a table. 
Before explaining the fuzzy rule base, it is important to get to know singletons. 
Singletons can be comprehended as output membership functions. They are 
all the possibilities of output values and are fixed numbers. I have worked with 
5 singletons. The more singletons we use the more accurate the system is. 
The singletons are given as a difference in the speed (DS) of the wheels of 
the mobile robot. 
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An effective way to change the speed of the motor is changing the Pulse 
Width Modulation (PWM) value given to two different (right and left) DC 
motors. So basically, by getting data from three sensors the algorithm gives 
us an output of DS in PWM values, and by supplying this output to the motors 
we get a kind of turn of the mobile robot. We get this output after defuzzification 
step of the fuzzy controller. In defuzzification step the common weighted 
average method is used: 

𝐷𝑆 =
∑ 𝐴𝐷𝑖 ∙ 𝑅𝑖  
𝑁
𝑖=1

∑ 𝐴𝐷𝑖 
𝑁    
𝑖=1

 

where 𝐴𝐷𝑖 -activation degree of singletons; 𝑅𝑖 - the output of the i-th fuzzy 
rule. 

Activation degree shows how much true or false the output is. I used the 
product operation to calculate the activation degree. 

The challenge was finding the way to remember the last position of the 
PWM values of the motors so that the motor would not fall into loop turning 
all the time. To solve that, I have decided to assign the PWM value of right 
motor to a certain value (in my case 155), and every time after getting the 
output from the fuzzy algorithm assigning the left motor the value “155+DS”. 
That helps us to ignore the last value of the PWM, because every time we 
assign the value to the left motor again and right motor stays fixed to value. 
In my application there were 27 Rules and the following table is a small part 
of my fuzzy rule base:  

 
The table shows that due to rule 1 there is an obstacle to the right and 

in front of the robot and left of it is safe to drive. In that case, the output leads 
the robot to turn slightly to left (NS-Negative Small). In rule 3 we have 3 
different outputs, meaning that we can choose any of these 3 values. This 
characteristic is called random selection and without it the mobile robot 
would repeat its trajectory after a while. 

Practical application of this kind of mobile robot is exploration of an 
unknown place. Fuzzy Logic enables us to create systems without having so 
much information about the environment. That makes it quite unique in 
comparison with other methods like implementing the neural networks. A 
potential application could be the usage of this robot in hazardous places or 
conditions intolerable for the human like high temperature or high pressure. 
The random selection function enables the robot to explore the area completely 
which can be quite handful in the exploration of other planets as well.  
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In conclusion, the Fuzzy Logic described in this thesis turns out to be 
quite an effective way to design a mobile robot to avoid obstacles. The 
methods shown were simulated using a software and proved to be correct 
and reliable. Next I am going to apply all the given information on a mobile 
robot and derive appropriate results, to prove the theory to be practically 
applicable. 
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Xülasə        
Ekoloji problem kimi aktual olan, tullantıların vaxtında yığılması, ayrılması və təmizlən-

məsi məsələsinin mövcud vəziyyətinin müqaisəli təhlili əsasında layihənin mövzusu, məqsədi 
və həll olunacaq tədqiqat məsələləri müəyyən edilmişdir. Mövzunun müasir cəmiyyət üçün 
aktuallığını nəzərə alaraq, ictimai yerlərdə, istirahət mərkəzlərində və nəqliyyat stansiyala-
rında tullantıların avtomatik çeşidlənməsi və toplanılması üçün ekorobotun işlənməsi məqsədi 
qoyulmuşdur.   

Təklif olunan ekorobot iş prosesinin icrası üçün müasir robotlaşdırma texnologiyası, 
məsafədən idarə edilən  avtomatik nəzarət və manipulyasiya elementləri ilə təchiz olunmuşdur. 

Açar sözlər: Ekorobot, pnevmo tutqac, tullantı, nəzarət sistemi, məsafədən idarəetmə. 
 

Məlum olduğu kimi, şəhərin ictimai yerlərində bəzi insanların məhsuliy-
yətsizliyi ucbatından ərazilərin çirklənməsi baş verir ki, bu da şəhərin və onun 
ictimai yerlərinin görünüşünü dəyişir. Müxtəlif tipli tullantıların (kağız, plastik, 
dəmir və şüşə qabları) təmizlənməsi xadimələr tərəfindən əllə aparılır. 
Küçələrin təmizlənməsi, maşınlarla yuyulması uzun müddətli ağır fiziki əmək 
tələb edən, təkrarlanan prosesdir. Küləkdən sonra ictimai yerlərdə yaranan 
natəmizliyi aradan qaldıran xadimələrin fiziki yorğunluğu baş verir və xəstə-
lənmə etimalı artır. Bu vasitələrin istifadəsi üçün əlavə xərclər, əmək haqları, 
risklər hesabına yaranan maddi sərflər mövzuddur. 

Bu tip mövcud avtomatik qurğuların prototipləri öyrənilərək, onların ça-
tışmamazlıqları müəyyən edilərək, aşağıdakı yeni məsələlər qoyulmuşdur: 1. 
Tullantıların dəqiq çeşidlənməsi və toplanılması; 2. Tullantıların avtomatik 
seçilməsi və manipulyasiya edilməsi; 3. Ekorobotun komponovka sxeminin 
işlənməsi. 
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İşin  məqsədi - ictimai yerlərdə tullantıların avtomatik çeşidlənməsi və 
qablaşdırılması üçün məsafədən idarə olunan ekorobotun işlənməsidir.  

Şəhərin istirahət mərkəzlərində, parklarında, küçələrində, nəqliyyat 
stansiyalarında və s. obyektlərdə təmizliyin təmin edilməsi mühüm məsələ-
lərdən biri hesab olunur. İctimayi yerlərdə təmizliyi təmin edən ayrı ayrı tex-
niki vasitələr, tozsoran, nəmləyici, hərəkətli yuyucu maşınlar istifadə olunur 
(şək. 1). 

 
Şək. 1. İctimayi yerlərdə təmizliyi təmin edən texniki vasitələr 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən opera-
torlu və operatorsuz təmizləyici qurğular istifadə olunur. Lakin iri ölçülü tul-
lantıların (plastik qablar, şüşə butulkaları, konserv dəmir qabları) seçilməsi, 
yığılması və toplanılması bu tip təmizləyici qurğularda nəzərdə tutulmadığına 
görə, bu əməliyyatları xadimələr icra edir.  

Bununla əlaqədar olaraq, ərazinin təmizlənməsi, tullantıların yığılması, 
növlərə görə çeşidlənməsi və toplanılması funksiyalarını kompleks şəkildə 
təmin edən avtomatlaşdırılmış mobil qurğunun - ekorobotun işlənməsi elmi 
cəhətdən aktual məsələ hesab olunur. 

Mövcud ekorobotlardan [1, 2] fərqli olaraq, təklif olunan ekorobotun kom-
ponovkasına (şək. 2) tullantıların növlərə görə çeşidlənməsi və ayrı ayrı sə-
bətlərdə toplanılması, saxlanılması hissələri, manipulyasiya qolu və tutqacı, 
nəzarət və hərəkət edən hissələr aitdir. Tullantıların növlərə görə çeşidlən-
məsi əməliyyatları vericilər və video kamera vasitəsi ilə təmin olunur. Tullan-
tıların yığılması xüsusi manipulyator vasitəsi ilə icra olunur. Kompleks qur-
ğunun bütün əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması üçün idarəetmə bloku isti-
fadə olunur. 
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Şək. 2. Ekorobotun komponovka görünüşü 

Ekorobotun idarəetmə sistemi manipulyatorun hərəkətinin, tullantıların 
tutulmasının və uyğun səbətlərə yerləşdirilməsinin və pnevmo tutqacın əmə-
liyyatlarını avtomatlaşdırır. İdarəetmə sisteminin funksiyaları öncədən opera-
tor tərəfindən proqramla tənzimlənir. 

Nəticələr 
1. Ərazinin təmizlənməsi, tullantıların yığılması, növlərə görə seçilməsi 

və toplanılması funksiyalarını kompleks şəkildə təmin edən avtomatlaşdırıl-
mış mobil qurğu işlənmişdir. 

2. Tullantıların yığılması, növlərə görə çeşidlənməsi və toplanılması eko-
robotun idarəetmə sisteminin tənzimlənmə proqramı işlənmişdir. 
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Xülasə 
Tezisin hazırki dövrdə müəssisələrin, zavodların və biznes-proseslərinin idarə olunma-

sında daha çox tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış informasiya idarəetmə sistemləri, onların 
üsulları, təyinatı, xüsusiyyətləri, müqayisəli təhlili, tətbiq imkanlarının əhatə dairəsi, mənfi və 
müsbət cəhətlərinin təhlil əsasında verilməsi nəzərdə tutulub.  

Açar sözlər: avtomatlaşdırılmış sistemlər, informasiya, müəssisələr və zavodlar 

Müasir dövrdə hər bir müəssisənin rəqabətə davamlılığının uzun müd-
dətli olması və yeni investisiyaları cəlb edə bilməsi üçün əsas şərtlərdən biri 
biznesin idarə olunmasının optimal strategiyasının müəyyənləşdirilməsidir. 
Səmərəli idarəetmə əslində pul və material dəyərlilər kimi ehtiyatlardan 
biridir. Məhz bu ehtiyat daima dəyişən bazar şəraitinə dinamik reaksiya veril-
məsinə, müəssisə fəaliyyətinin bütün istiqamətlərdə nəzarətdə saxlanılma-
sına, zəif yerlərin operativ olaraq müəyyənləşdirilməsinə və inkişaf məqsə-
dilə bütün gücün hansı istiqamətdə toplanaraq yönəldilməsinin müəyyənləş-
dirilməsinə imkan verir.  

Adətən, digər müəssisələrlə rəqabətdə geri qalan müəssisələrdə texno-
logiyanın köhnəliyi səbəbindən istehsal olunan məhsulun aşağı keyfiyyətli 
olması qeyd olunur.  Əslində bu cür vəziyyət həmin müəssisələrdə idarəetmə 
səviyyəsində aşağıdakı iki problemin mövcudluğu bu geriliyin səbəbidir: 

- məlum olmuşdur ki, müəssisədə əvvəllər fəaliyyətin təhlili və 
planlaşdırıl-masında istifadə olunan göstərici və prosedurlar rəqabətə 
davamlı olmağı təmin etmir; 

- yeni rəqiblərin meydana gəlməsi yalnız yüksək gəlir əldə olunmasına 
mane olmur, eyni zamanda onun həcmini sıfıra da endirə bilir. 

Qeyd olunduqu kimi hazırki dövrdə səmərəli idarəetmənin təşkili 
müəssisənin maliyyə, material, insan və digər ehtiyatları ilə yanaşı olaraq 
qiymətli hesab edilir. Bu səbəbdən də idarəetmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi ümumilikdə müəssisə fəaliyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. 
Müəssisənin idarə edilməsinin ən dəyərli üsullarından biri həmin istiqamətdə 
avtomatlaşdırmanın tətbiq edilməsidir. Digər tərəfdən idarəetmə proseslərinin 
avtomatlaşdırılması imkanları digər proseslərə nisbətən daha yüksəkdir. 

Müəssisədə mövcud olan informasiya sistemlərinin inkişaf etdirilməsi 
yalnız istehsal hissəsi və idarəetmə sahəsinə uyğun informasiyanın primitiv 
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olaraq toplanması və emalına deyil, həmin informasiyanın müasir üsullarla 
analitik təhlilinə və nəticələrin optimal tətbiqinə əsaslanmalıdır.  

Gizli deyil ki, bir çox hallarda avtomatlaşdırma dedikdə, müəssisənin 
bütün sahələrinin birdən avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur və bu məqsədlə 
müəssisə tə-rəfindən iri həcmli inteqrallaşmış sistem alınır, daha sonra 
ardıcıl olaraq həmin sistemin ayrı-ayrı modulları tətbiq edilməyə başlanır.  
Lakin sonra məlum olur ki, alınan nəticə gözlənildiyindən çox uzaqdır və 
sistemin alınması və tətbiqinə xərclənən maliyyə vəsaitləri boş yerə xərclə-
nib. Bu cür mənfi halların baş verməməsi və lazımi nəticələrin əldə olunması 
üçün daha yaxşı olar ki, ilkin mərhələdə yalnız çox da baha olmayan, xüsusi 
istiqamətlər və sahələrdə tətbiqi mümkün olan texniki və proqram vasitələri 
əldə olunaraq tətbiqinə başlanılsın və yalnız tətbiqin müsbət nəticələri 
alındıqdan sonra bu vasitələr inteqrallaşmış baza əsasında əlaqələndirilsin. 

Qeyd olunan məsələlər əslində müəssisədə həm istehsal, həm də idarə-
etmə istiqamətində avtomatlaşdırma məqsədilə layihələndirmə mərhələsin-
də həll edilməlidir və seçilmiş sistemə sərf olunan maliyyə vəsaitləri ilə göz-
lənilən səmərənin müqayisəsinin düşüncəli şəkildə aparılması ilə yerinə ye-
tirilməlidir. Bu cür seçim zamanı “funksiyaları nə qədər çoxdursa, o qədər 
yaxşıdır” prinsipini rəhbər tutmaq düzgün deyil. Çünki sistemin funksiyaları 
nə qədər çoxdursa, sistem də o qədər bahadır və ilkin mərhələdə onun bütün 
funksiyalarını tətbiq etmək mümkün olmur. Beləliklə də sistemə çəkilən xərc-
lər, əldə olunan səmərəni qat-qat üstələyir ki, bu da müəssisə və zavod üçün 
sərfəli olmur. 

Müasir dövrdə müəssisəni, zavodların idarə olunması və biznes-proses-
lərin idarə edilməsi üçün daha çox avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri 
təklif olunur. Müxtəlif jurnallarda, internet şəbəkəsində tez-tez biznes-
proseslərin, müəssisələrin və zavodlarin idarə olunmasında daha səmərəli 
ola biləcək iri həcmli, çox funksiyalı informasiya sistemləri haqqında müxtəlif 
elanlar və şərhləri görmək mümkündür.  

Hal-hazırda avtomatlaşdırılmış sistemlərin idarə olunmasında daha çox 
istifadə olunan informasiya sistemlərinə MRP, MRP2, ERP  və s. aid etmək 
olar. 

Müəssisələrdə və biznes-proseslərinin idarə olunmasının avtomatlaşdı-
rılması prosesində ən çətin olanı bütün bölmələrin əməkdaşlarının sorğula-
rını cavablandıracaq  vahid sistemin qurulmasıdır. Çünki hər bir bölmə öz 
işinin xüsusiyyətlərinə uyğun olan xüsusi proqram təminatına malik ola bilər. 
İnformasiya sistemi bu cür proqram təminatlarını bir inteqrallaşmış proqram 
çərçivəsində əlaqələndirərək birləşdirə bilər ki, onlar hamısı eyni verilənlər 
bazası ilə işləmə qabliyyətinə malik olsunlar və beləliklə də ayrı-ayrı bölmələr 
arasındakı informasiya mübadiləsi təmin edilər, müəssisə fəaliyyəti tam va-
hid kimi idarəetmə inkanına malik olar. Qeyd olunan şərtlər daxilində qurulan 
və tətbiq olunan sistemlərin səmərəliliyi təmin etməsi ehtimalı daha yüksəkdir. 
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Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq  müasir dövrdə müəssisələrin, 
zavodların və biznes-proseslərinin idarə olunmasında daha çox tətbiq olu-
nan avtomatlaşdırılmış informasiya idarəetmə sistemləri, onların üsulları, tə-
yinatı, xüsusiyyətləri, müqayisəli təhlili, tətbiq imkanlarının əhatə dairəsi, 
mənfi və müsbət cəhətlərinin təhlil əsasında verilməsi nəzərdə tutulub.  
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Abstract    
In this research work, the main work is to design Proportional, Integral and Derivative 

controller inside microcontroller platform. Arduino based PD controller is already implemented 
in various fields, because it is inexpensive and easy to construct. At the same time, PID 
algorithm is easy to understand conceptually and practically. 

Keywords: Arduino, Discrete controller 
 

Arduino Simulations based on PİD equations 
In this research, all the tasks will be realized by using two Arduino and a 

computer. Inside one Arduino there will be PID controller. Another Arduino 
will be a simulated plant.  

The schematic of the project is given below.  

 
This is overall description of PID control algorithm. But in my research 

work The PID controller and plant is Arduino microprocessor. 

MP SP Error 

Arduino 

Controller Plan

Arduino 
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This is a small Arduino code that is written in Arduino IDE.  The main 
purpose of this Arduino code is to simulate PID controller.  

∆𝑀𝑉 = 𝐾𝑐 ∗ ((𝐸𝑛 − 𝐸𝑛1) +
𝑡𝑠
𝑇𝑖
∗ 𝐸𝑛 +

𝑇𝑑
𝑡𝑠
∗ (𝐸𝑛 − 2 ∗ 𝐸𝑛1 + 𝐸𝑛2)) 

𝑀𝑉𝑛 = ∆𝑀𝑉 +𝑀𝑉𝑛1 
For example, I put these values: 

𝑁𝑠𝑎𝑚𝑝 = 300  𝑡𝑠 = 1  𝐾𝑐 = 2.5  𝑇𝑖 = 30  𝑇𝑑 = 3 

Then the response of the controller became as in the picture 

 

When sinusoidal input comes to PID controller output will be as in the 
picture below. All the results are simulated in Arduino microcontroller 
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In ordinary fire detection systems, sensors are used to identify particles 

that trigger fire. These sensors can cause false alarms in some cases. For 
example, if someone smoke near to these sensors, it may cause alarm. 
Image processing-based fire detection system can overcome these faults. It 
allows real-time monitoring of area where the camera is installed, and can 
also be used for surveillance purpose. In this project, I will use raspberry pi 
to process live video coming from the camera. Raspberry pi is a small 
computer with its own operating system and programming environment. In 
order to identify fire region from video, some predefined methods are used.   

First, regions with moving parts are taken out using frame differential 
method. In the second stage, we can use RGB or HIS color models for flame 
detection, but HIS model is more convenient as it provides colors in people-
oriented way.  

Lastly, in order to measure the signal which comes from the movement 
of smoke or flame several techniques are utilized such as optical flow and 
block image processing. It is clear that fire ignition is an unstable motion with 
source of its own. In the ideal case for example, wind and airflow are not 
taken into account, there will be a certain area of perpetual flame which will 
keep to ignite for some intervals. This is the main reason why the pixel 
numbers in the area of flame of foreground accumulation image will be much 
bigger. Some visual features of smoke for example, grads or color are less 
vigorousness in contrast to flame, that is why differentiation of smoke is much 
more difficult. Therefore, complexity of smoke extraction is related to visual 
characteristics. The most useful techniques used in an extraction of smoke 
features are combination of Block image processing and optical flow 
technique. The pixels which are called as a feature points is placed at the 
center of block and make some calculations relating to the optical flow to 
decrease the complexity of computation. 

The diagram of the project is shown in the figure 1. 
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Figure 1. Diagram of fire and smoke detection system 
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Abstract 
The project was designed to reduce power consumption as the temperature is changed 

automatically. This will be achieved by the PWM technique by controlling the speed of the fan 
using the sensed temperature. Additionally, the enhanced versions of the project can be 
applied to more complex systems. 

Keywords: PID; temperature; speed; control 
 

Introduction 
This paper displays brief information about the project aimed at 

controlling speed of the fan based on temperature using the PID controller. 
The system utilizes a temperature sensor to control a fan that is driven by an 
Arduino controller. The temperature and the speed of fan are displayed on 
seven-segment LCD. 
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Problem Statement 
The main point here is to determine appropriate tuning parameters of K 

which are proportional gain, integral gain and derivative gain. 
The applications of this system vary such as aquariums, room 

temperature, greenhouses and etc. 
Problem Formulation 
3 variables: u, y, e   e=r-y; u-input, y-output, e-error. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
−𝑡

0

+ 𝐾𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
. 

There are three tuning parameters in PID controller algorithm known as 
Proportional, Integral, and Derivative.  

The letters in the formula stand for the following description: 
P – Proportional to the current value SP-PV(error(t)). The larger the 

error, the larger the control output will be. 
I – Integration of the past values of SP-PV(error(t)) over time. If there is 

a residual SP-PV error after the application of proportional control, I 
parameter seeks to eliminate the residual error by adding a control effect due 
to historic cumulative value of the error. 

D – Best estimate for future trend for SP-PV, based on its current rate of 
change. 

PID -it provides more accurate and steady control because of using error 
and trial method. 

Objectives (Research plan) 
The basic idea is to modify the speed of fan according to the degree of 

heating. The input is obtained from temperature sensor and the output is fan 
in our project. Control system compares the actual temperature to the 
desired control temperature, then provides output to the control element with 
modifying the speed. 

Circuit will be connected using   Arduino Uno and MAX6675 sensor to 
read the results of thermocouple measurements. Furthermore, transistor will 
be used to control power of system. 

The program code to achieve temperature control is written on Arduino 
IDE v1.01 interface and the library called LiquidCrystal. 

Components required: 

 Arduino Uno Board 

 Thermocouple (K-Type) 

 MAX6675 sensor 

 DC fan 12 V 

 Motor 

 16*2 LCD 

 10 uF Capacitor, Resistor,LED 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

389 

Here, temperature sensor digitizes the signal from a thermocouple and 
the data is output in a 12-bit resolution. 

According to the model of plant simulated in MATLAB, optimal tuning 
parameters are defined in order to enhance the real system characteristics. 

However, this project is aimed to control temperature based on PID 
control with all three tuning parameters, the variances of output oscillations 
among P, PI and PID control will be shown on oscilloscope. In order to 
acquire optimal tuning parameters, I and D is set to zero and the different 
values are adjusted to P. After obtaining the sufficient value of P, other tuning 
parameters- I and D are modified. 

Expected Results 
By means of controlling the speed of the fan, the temperature will be 

controlled, and results are illustrated on LCD. Thanks to automatic control of 
temperature, the power consumption can be reduced sufficiently in 
comparison to manual control of fan. The enhanced versions of this system 
can be applied to larger and more complex systems. 
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Abstract 
In recent years, robotics is a demanding technology in the field of science. To increase 

the use of robots where conditions are not certain such as security operations, robots can be 
made such that it will follow the instruction of human operator & execute the task. This paper 
describes about the gesture control robot which can be controlled by your normal hand 
gesture. The accelerometer controls the movement of the car. Accelerometers are used to 
measure the angular displacement of human hand motion. It consists of mainly two parts; one 
is transmitter part and another is receiver part. The transmitter will transmit the signal 
according to the position of accelerometer attached on your hand and the receiver will receive 
the signal and make the robot move in respective direction. Here, the program is designed by 
using Arduino. Any robot can be controlled by using Arduino, and not only we can control it, 
but we can use it to do minimum 256 different functions.  

Key Words: Robot, Hand Gesture, RF Transmitter & Receiver, Accelerometer, Arduino.  
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1. INTRODUCTION  

Robots are controlled using hand gesture because robots need a helping 
hand whether it may be any function, without human robots cannot be 
operated. The main purpose of using hand gestures is that it provides a more 
schematic way of controlling the robot and with this feature robot can be used 
as a wheelchair or as a spy robot or for vigilance. As human hand gestures 
are natural, with the help of wireless communication, it is easier to interact 
with the robot in a more-friendly way. The robot’s movement depends on the 
gestures made by hand. The objective of this paper is to build a wireless, 
hand gesture controlled robot using an Arduino Uno, an accelerometer, and 
a RF transmitter and a RF receiver set. The Arduino Uno microcontroller 
reads the analog output values i.e., x-axis and y-axis values of the 
accelerometer and converts that analog value to respective digital value. The 
values are given a specific function by the use of the Arduino software. The 
digital values are processed by the Arduino Uno microcontroller and 
according to the tilt of the accelerometer sensor mounted on the hand, it 
sends the commands to the RF transmitter which sends the signal to the 
receiver and there these signals are processed by the receiver end which 
drives the motor to a particular direction in which we have set it to move. The 
robot moves forward, backward, right and left when we tilt our palm to 
forward, backward, right and left respectively and the robot stops when our 
palm is parallel to the ground. 

1.1 Proposed Work  

The whole project is divided into two sections one is transmitter section 
and other is receiver section. The circuit diagram and the transmitter 
prototype is shown in figure 2, and figure 3 respectively, and the transmitter 
section consists of one Arduino Uno, one 3-axis accelerometer and one RF 
transmitter module. The circuit diagram of receiver module and the receiver 
prototype is shown in figure 4 and figure 5 respectively. The receiver section 
consists of one RF receiver module, one motor driver IC, two PMDC motor, 
two wheels. Here, two separate 5 volt power supply is applied to both the 
sections. Finally, the Arduino Uno reads the analog output values i.e., x-axis 
and y-axis values from the 3 axis accelerometer and converts the analog 
value to respective digital value. The digital values are processed by the 
Arduino Uno and send to the RF transmitter which is received by the 
Receiver and is processed at the receiver end which drives the motor to a 
particular direction. The robot moves forward, backward, right and left when 
there is tilt in the palm of user in forward, backward, right and left respectively. 
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2.1 Types of Components  
2.2.1 Arduino  
Arduino Uno It is a microcontroller board based on ATmega328 which 

has 14 digital I/O and 6 analog pins. It has everything that is needed to 
support the microcontroller. Simply connect it to the computer with a USB 
cable to get started with the Arduino Uno board. It is flexible, easy to use 
hardware and software. Arduino Uno can sense the environment by receiving 
input from a variety of sensors and can affect its surroundings by controlling 
lights, motors, and other actuators.  

2.2.2 Accelerometer (ADXL335)  
The ADXL335 is a small, thin, low power, complete 3-axis accelerometer 

with signal conditioned voltage outputs. It has 6 pins. 3 pins is for X, Y, Z 
axis. First pin for power supply (VCC), second pin for ground (GND) and the 
last one for self-test (ST). It operates on 3.3V from the Arduino Uno board. X 
and Y axis pins are connected to A0 and A1 pin of Arduino Uno board 
respectively. It can measure the static acceleration of gravity from tilt sensing 
applications as well as dynamic acceleration resulting from motion, shock or 
vibration and gives corresponding analog values through X, Y, Z axis pins. 
The ADXL335 is available in a small, low profile, 4mm x 4mm x 1.45 mm, 16-
lead, plastic lead frame chip scale package.  
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2.2.3 Motor Driver  
Motor Driver works on the concept of H-bridge. H-bridge is a circuit which 

allows the voltage to flow in either direction. As voltage need to change its 
direction for being able to rotate the motor in clockwise or anti-clockwise 
direction. Therefore H-bridge IC is ideal for driving a DC motor. In a single 
L293D chip there are two h-Bridge circuit inside the IC which can rotate two 
dc motor independently. Due to its size it is very much used in robotic 
application for controlling DC motors.  

2.2.4 DC Motor  
DC motor is used for the conversion of direct current into mechanical 

motion. The mechanical motion could be rotary or linear. The operation of 
DC motor is based on the principle that when a current carrying conductor is 
placed in a magnetic field, the conductor experiences a mechanical force. 
The speed of a DC motor can be controlled by changing the voltage applied 
to the armature or by changing the field current. DC motors can be used for 
the movement of the robotic car.  

2.2.5 Battery  
A battery is a device consisting of one or more electrochemical cells. A 

battery is device that directly converts chemical energy to the electrical 
energy. The purpose of battery is to supply 12 volts to operate DC motors. 

1.2.6 RF Transmitter & Receiver  
The transmitter module is working on the frequency of 433MHz. In the 

circuit, Vcc pin is connected to the + terminal. The data pin is connected to 
the HT12E (Encoder) that is transmitted or we can say that encoded data. 
The next pin is GND that is connected to the ground terminal. Now the last 
pin ANT this is connected to a small wire as an antenna.  

The RF receiver module will receive the data which is transferred by the 
gesture device. It is also working as similar to the transmitter module- 
Connect the +Vcc pin to the 5volt terminal. Connect the ground pin to the 
ground terminal. The data pin is then connected to the HT12D (Decoder). So 
that we can get the decoded 4 bit data. 
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Abstract 
This paper discusses the methods of improvements on the load-sharing control of Gas 

Export Compressors of Shah Deniz Gas Plant. It covers the common issues related to load-
sharing control, anti-surge control, load-balancing control and includes the corrective 
measures to improve the performance and availability of the compressors even in abnormal 
and critical conditions. There are two gas export compressors that are used to route the 
processed gas from the Shah Deniz plant to export. These compressors are usually run in the 
load-sharing mode which distributes the capacity of the gas between the compressors. This 
project will cover several corrective actions to improve the compressors’ performance and 
prolong their lifetime. 

Key words: compressor control, anti-surge, load-sharing, load-balancing, gas export, 
gas processing, surge line, critical speeds, recycle balancing, pressure override control, CCC, 
ICSS 

 

Introduction   
When two or more compressors are working in parallel, surge protection 

and process efficiency can be maximized by operating them equidistant from 
their surge control lines. This strategy is the basis of current patented load-
sharing algorithms for parallel compressors. In contrast, conventional load-
sharing systems throttle back the compressors one at a time. One might be 
operating on its surge control line while the others run flat out. That machine 
would then be exposed to the full brunt of any disturbance. Its anti-surge 
valve would often be open even when other compressors could easily take 
up the slack. Larger surge protection margins might also be needed, further 
eroding process efficiency. Another common approach is to operate the 
compressors at the same flow rate or rotational speed. Unfortunately, even 
supposedly identical compressors will usually have different surge limits, due 
largely to internal leakage. As a result, this approach also fails to keep the 
compressors equidistant from surge. While this strategy is better than 
sequential loading, there is still a high likelihood that one compressor will be 
more apt to surge or will go into recycle before the others. 

Scope of work 
In TAR 2017 CCC controllers were upgraded to S3++ version and 

several software modifications performed to enable Shah Deniz Plant Gas 
Export Compressors running in Load Sharing Mode. In October 2018 CCC 
field engineer implemented recycle balancing in load sharing controllers to 
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eliminate anti-surge valve continuous opening/closing during normal operation. 
However additional recommendations are needed for further optimization 
and improvement of GECs operation and elimination existing issues. During 
the startup of the first train in August 2017 the Master controller was tuned 
significantly slower than before, resulting in slow speed increase, providing 
better control of the Low Temperature separator pressure. However, this 
arrangement results in occasional backpressure while transferring from 
single mode to load sharing mode of operation. In addition to above, export 
compressors are governed by the Low Temperature separator pressure only, 
apart from a local suction pressure limit. This requires continuous CRT 
monitoring of the Low-Pressure separator temperature and suction drum 
level and changing the CCC master controller SP accordingly. 

The main purpose of this research is improvement of load-sharing 
control on SD1 Gas Export Compressors by implementing several upgrades. 
These include: 
 Add an analogue hardwire signal from ICSS to CCC Master controller 

so that CCC receives the LT separator temperature TIC-38A/B502. 
Following this implement, a limit loop so that this temperature can be 
controlled for. 

 Further optimize and tune the process so that the system becomes more 
resilient and operator involvement is minimized. 

 Implement pressure override control (POC) to handle worst disturbances. 
 Increase compressor minimum operating speed (min 65% speed) to 

avoid critical speeds and improve load-sharing control. 
 Remove unused Modbus registers on ICSS side to reduce load on the 

serial link. 
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Abstract 
The objective of this study is to scrutinize the long run, and short-run linkages of Information 

and Communications Technology (ICT), energy consumption, financial development, trade 
openness, urbanization and economic growth around the Belt and Road Initiative (BRI) 
countries. Information and Communications Technology (ICT) intensive practices was studied 
for a 16-years ranging from (2001-2016). The Panel autoregressive distributed lag (ARDL) 
has been applied to retrieve the short run and long run nexus among the predicted and 
regressors. Information and Communications Technology (ICT) is measured by MCS, FTS, 
FBS, and SIS. According to the estimators, FD and FTS has negative impact on the economic 
growth, whereas ECON, MCS and TOP influence has positive influence on economic growth 
in the long run.  

The short-run results affirm that there is no long-run association among the variables. 
Only FTS affect the economic growth in the short-run. Study has implications for policy-
makers. Belt and Road Initiative (BRI) countries should do more investment in Information and 
Communications Technology (ICT) sector. The Chinese government should take steps by 
introducing communication and payments intensive applications like (WeChat, Alipay, 
Weibao), to articulate the sense of digitally and technology-based economies for their 
sustainable development.  

Keywords: Information and Communications Technology (ICT), Pooled mean group, 
Belt and Road Initiative, Economic growth, Financial Development, Digital economy 
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Abstract  
Blockchains have demonstrated their ability to remove middlemen and streamline ledger 

– based transactions in everything from cryptocurrencies (e.g. Bitcoin) to centralized voting. 
In many underdeveloped countries, blockchain – based technologies provide opportunities for 
transparent transactions between parties, reducing corruption and facilitating trust. Much 
research on blockchains to date has focused on its virtues, but far less attention has been 
paid to its inherent risks and opportunities. In this article, we face serious obstacles to the 
application of blockchain technologies in underdeveloped countries, in this paper, we explore 
these risks and opportunities. 

Keywords: blockchain, bitcoin, underdeveloped countries, distributed ledger technology, 
cryptocurrencies. 

 
A blockchain consists of a distributed database of records or public 

ledger of all transactions or digital events that have been executed. [1]. 
Blockchain is a fragmented database that performs encrypted operations. 
This technology is called Blockchain technology. Blockchain technology is 
the technology that makes Bitcoin and all other cryptocurrencies to be 
created, stored and transmitted (digital) from user to user.  

Bitcoin is an electronic monetary system, where transactions are carried 
out without a third party. The Bitcoins network is not dependent on the central 
organization. Bitcoin is based on an open cryptographic protocol. The Bitcoin 
network is distributed between a computer connected to the network. Bitcoin 
allows you to pay through a computer or smartphone without financial 
organizations. 

Blockchain technology has already had some important effects, as seen 
with the cybercurrendy Bitcoin. This illustrates that many social dimensions 
are unresolved. Central banks have deliberated on whether to permit use of 
the cybercurrency, with some prohibiting and some permitting. 

An underdeveloped country is a nation with less developed industrial 
base and low Human Development Index (HDI) [2]. According  to Economist 
Eugene Staley, an underdeveloped country is a sovereign nation 
characterized by mass poverty which is chronic and not the result of 
temporary misfortune and obsolete methods of production and social 
organization, which means that the poverty is not due to poor natural 
resources and hence could presumably be lessened by methods already 
proved in other countries [3]. Although these characteristics are not limited 
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to underdeveloped countries; for the purposes of our discussion, we consider 
any country that has these regulatory characteristics as underdeveloped. 

The application of blockchain on developing and underdeveloped 
countries not only can root out corruption but also lift those countries out of 
poverty. Despite the potential opportunities, there are many limitations of 
blockchain technology that keep it from resolving many issues related to 
corruption. Although the data governance and privacy issues remain larger 
challenges, its application to underdeveloped countries will not be realized 
on a large scale anytime soon primarily due to two factors: the resistance of 
the existing leadership and lack of infrastructure. 

In addition to the promise that blockchain technology may offer, an 
understanding of the attendant risks and dangers is necessary. Like any 
valuable asset, Bitcoin and blockchain assets can be damaged, destroyed or 
stolen [4]. North Korea, considered an underdeveloped country, was 
reportedly behind a significant heist of Bitcoin [5]; the fact that this cannot be 
verified illustrates the risks of relying on blockchain technology as foolproof 
[6]. 

In underdeveloped countries, particularly where the government has 
some incentive to manipulate transactions, the government can introduce 
delays in the validation step, allowing government-backed mining entities to 
provide earlier timestamps or to manipulate the majority consensus rule 
using DDoS attacks, making the 51-percent attack far more likely to occur 
[7]. This is particularly true when the government only allows private and 
semiprivate blockchains to be implemented limiting the effectiveness of 
blockchain transparency. 

The process of verification of the transaction is conducted by users 
called miners who use the power of their computers or specially-designed 
devices to solve mathematical equations. This is required for confirming 
transactions. By doing so, they earn a reward in the form of Bitcoin (or any 
other cryptocurrency), an amount which is determined in advance [8]. The 
difficulty of equations is expanded with the growth of mining computational 
power, in an effort to keep the time needed to write the data into a 
cryptographically-sealed block constant. 

Privacy is also a concern. This issue is even more acute when 
government transactions are involved that the government does not want to 
be transparent. Second, although private blockchains can improve privacy 
issues, transactions between parties in semiprivate and public blockchains 
are pseudo-anonymous and not anonymous.  With enough data, pseudo-
anonymous users can be identified, and government entities with concerns 
about outside interference, which occurs in the developing world, can identify 
and track these users. This is articularly worrisome because many 
blockchain users believe they are anonymous. 
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Blockchain technology has the potential to make significant changes to 
contract law using self-enforcing digital contracts. These have the benefit of 
being executed without requiring intermediaries to verify that the conditions 
have successfully been met. In most underdeveloped countries, laws to 
protect contracts varies considerably [9]. When contract laws are poorly 
enforced, there has historically been a negative impact on economic 
performance [10]. Many governments take legal reform as a threat to 
sovereignty and blockchain technology is no exception. 

Blockchain technologies were designed specifically for one primary goal: 
preventing the “double spend” of electronic coins, without a central authority. 
However, underdeveloped economies, particularly those resistant to 
transparency, can introduce efforts to undermine this goal for the reasons we 
have mentioned in this paper. Blockchain technology is neither important nor 
sufficient for many of its suggested applications. This is particularly true in 
economies where it is in their best interest to limit transparency.  

As a fundamental technology that will certainly power new applications 
in both developed and underdeveloped economies, blockchain offers 
numerous benefits to economies that can foresee and exploit its merits. 
Underdeveloped nations that are resistant to the merits of the blockchain will 
benefit far less than those embrace its advantages. 
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Abstract 
The rapid growth of Internet and communication networks has led to the tremendous use 

of digital multimedia like image, audio and video. Furthermore, due to the facility and 
availability of tools to manipulate digital multimedia especially digital images, tampering of 
such data has become very easy. In this field, it is important to warrant the integrity of images 
and protection against unauthorized operation. A common technique for copyright protection 
is to hide a watermark into digital multimedia to be transmitted. The important requirements 
of such hiding method are imperceptibility, robustness and security. Imperceptibility means 
that the watermark should be hidden in the cover image in such a way that it cannot be seen. 
So it is necessary to exploit the characteristics of the human visual system (HVS) in the secret 
data embedding process. Robustness is the ability to extract the secret message correctly 
even if intentional or unintentional attacks are made on the stego image. To ensure security, 
only the authorized user should be allowed to embed and extract the secret message. This 
could be achieved by employing a cryptographic method. Several digital watermarking 
algorithms have been proposed in the literature. These techniques can be divided into two 
categories namely spatial domain techniques and frequency domain techniques. The secret 
message can be secret information or another image such as a logo. A novel data hiding 
scheme based on shearlet transform is proposed. The cover image is transformed by 1-level 
shearlet transform to find proper subband for embedding watermark bits. Experimental results 
demonstrate that the proposed scheme is robust to common image processing attack like 
filtering, image compression attack and adaptive noise. 

Keywords: Image Forgery, Shearlet Transform, Watermark, Copyright. 
 

Proposed Embedding Algorithm 
The main idea behind the proposed algorithm is that secret message 

bits embed in frequency coefficients without visually degrading the quality of 
the original image. We propose the secret message embedding scheme 
comprises the following steps:  

Step A: Read cover image C with size MxN. 
Step B: Take one level 2D discrete shearlet transform. 
Step C: Select suitable subband based on entropy and energy of 

coefficients and divide it to 4x4 non-overlapping blocks.  
Step D: Encrypt secret message SM and Rearranging its by chaotic 

function.  
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Step E: For each bits of secret message, coefficients value of block will 
change as follows: 

if W=1       then for all pixel of 4x4 block’s I’=I+k. 
if W=0       then for all pixel of 4x4 block’s I’=I-k.  

I’ denote modified coefficient, I primary coefficient and k is constant 
value.  

Step F: Take inverse transform 

Proposed Extraction Module 

The extraction secret image consists of steps as follows:  
Step A: Take on level 2D DST on both cover image and stego image.  
Step B: Select suitable subband (cover image) and (stego image) and 

divide them to 4x4 non-overlapping blocks.  
Step C: Calculate the Probability of embedded bit 0 (P0) or 1 (P1) with 

comparison coefficient value in each 4x4 block of cover image (I) and stego 
image(I’) as follow: 

P1=P1+1/16         if I’>I 
P0=P0+1/16 if      I’≤ I 

step D: Extract W’(secret message bits) based on P0,P1 as follow:  
W’=1        if P1 ≥ P0  
W’=0        if P1 < P0  

Step E: Take reverse chaotic function and decryption to achieve secret 
message. 

Experimental Result 

In order to evaluate the performance of the proposed data hiding 
method, Matlab platform is used. Various experiments are carried out to 
access the performance of the proposed algorithm, in terms of robustness 
against attacks and imperceptibility. Standard gray scale images Barbara 
and Lena of size 512x512, is used as host images and IAU logo 64x64 is 
used as secret message(watermark) and k=5. 

Table1: Experimental results for test images 

NCC PSNR  
Attack Lena Barbara Lena Barbara 

1 1 71.2 63.2 No-attack  

1 1 68.86 60.88 Jpeg Q80  

0.986 0.983 66.41 58.48 Jpeg Q60  

1 1 67.9 59.74 MF 3×3 

1 0.982 51.48 43.14 S&P 0.1 

0. 94 0. 82 47.43 39.60 S&P 0.3 

0.865 0.801 36 32.45 Rotate 0.2 

0.811 0.754 32.2 29.7 Rotate 0.5 
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Conclusion 
In this paper an efficient watermarking scheme for image forgery 

prevention has been proposed. We have integrated shearlet transform, 
chaotic function and probability of intensity value of blocks into hiding 
scheme. The main advantage our scheme high imperceptibility and robust 
against common image processing attacks. Security of scheme also increase 
by applying chaotic function before embedding 
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Abstract 
In the era of technologies data security is one of the most important things that both 

individuals and companies need.  
Information plays a huge role in our everyday life and keeping it safe should be our 

number one priority. Nowadays most of the information is been transferred via the internet. 
One of the ways to use it is telemedicine. With the help of telemedicine, people can have an 
appointment at the doctors without losing their time or money. All of the information about 
one’s health is transferred through the internet but is it that safe? What techniques are used 
to provide the safety of our confidential information? 

To guarantee that the information is not changed or that in case it will be stolen no one 
can still have access to it. In this paper, we will talk about how to keep patient's data secured 
from unauthorized use.  

Keywords: telemedicine, Encryption, Security 
 

1. Introduction: 
Cryptography- is a science of protecting the information from 

unauthorized use through converting plain text into an inconsequential string. 
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It is one of the most important techniques in data security. Assume that you 
sent a critical email to your co-worker that has confidential information. In 
case of an attacker stealing it, your company will be damaged. You can avoid 
this situation by translating the email into a “secret language” that only he 
can understand, so when the attacker will get the information, he will see just 
a string of characters with no meaning. There are 3 main components of 
information security: 

Confidentiality – a set of rules to prevent loss of unauthorized data. 
Integrity – ensures that the data is not altered. 
Availability – the characteristics of a system that ensures that only 

authorized users have access to the information. 

 
Fig 1: CIA Triad 

Terms used in Cryptography: 
Encryption – is the process of transforming plaintext into cipher text.  
Decryption – is the process of transforming cipher text back into 

plaintext. 
Key – is a random value that is applied with an algorithm to unencrypted 

text and converts it into encrypted text. 
Plaintext – is a raw and unchanged information. Example: “Hello, 

World!”. 
Cipher text – is a string that was created as a result of implementing an 

encryption key on a plaintext. Example: “0be47nzu0d8d”. 

 

Fig 2: Cryptography processes 
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Encoder – a person who converts plaintext into cipher text.  
Decoder – a person who receives cipher text and converts it back into 

plaintext. 
2. Symmetric encryption 
Symmetric encryption is the type of encryption where the same 

encryption key is used to both encrypt and decrypt information. Until the 
1970s, it was the only type of encryption and even now, it is still the most 
used one. There are 2 types of cipher – stream cipher and block cipher. 
Stream cipher encrypts one character at a time. Block cipher first breaks the 
plaintext into blocks with a fixed number of bits or characters. In case of an 
infinite or continuous number of bits, it is better to use stream cipher, in case 
of plaintext with defined length – block cipher. 

First, encoder encrypts the plaintext using an algorithm and encryption 
key. He sends the encrypted text (also called cipher text) and the same 
encryption key to the decoder. The last one decrypts the cipher text using 
the key to get the plaintext. Most used symmetric algorithms are DES, 3DES, 
AES and Blowfish.  

2.1. DES (Data Encryption Standard) – was developed by IBM and the 
US government in 1974 but officially published in 1976 by National Institute 
of Standard and Technology (NIST), being the first standardized encryption 
system. Besides, it was the first encryption that was approved by National 
Bureau of Standards (NBS).  

DES algorithm divides the data into blocks by 64 bits and encrypts it 
using a key with length 56 bits. The 64-bit block is halved and makes a 32-
bit block that after is expanded into a 48-bit key by expansion permutation 
(duplicating half of the bits). The process repeats 16 times, so we say that it 
has 16 rounds. The output, the cipher text, also consists of 64 bits. Its 
efficiency is slow. This algorithm’s performance is better on hardware rather 
than on software. DES security issue is that it is vulnerable to Brute-force 
attacks. 

 
Fig 3: The Feistel function of DES 
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2.2. 3DES (Triple Data Encryption Standard) – was developed by IBM 
in 1998. 3DES divides the data into blocks by 64 bits. The working principle 
is the same as in DES the main difference is between the sizes of these 
algorithms. It implements 3 different keys on the block whereas DES 
implements only one. The key size of DES is 56*3= 168 bits. The number of 
rounds also triples that gives us 48 rounds. 3DES’s effectiveness is also 
slow, especially on software. 

2.3. Advanced Encryption Standard (AES) – started to be been 
developed in 1997 and was published in 2001 by National Institute of Standard 
and Technology (NIST). Its main purpose was replacing DES after some 
vulnerabilities were explored. This algorithm is based on Rijndael cipher. AES 
works with 128-bit block size. The key length can be 128-bit, 192-bit and 256-
bit. The number of rounds also varies 10 for a 128-bit key, 12 for a 192-bit key, 
and 14 for a 256-bit key. There are 4 phases of AES encryption: Substitute 
Bytes, Shift Row, Mixed Columns and Add Round Key. AES is one of the most 
powerful algorithms that are widely used in different fields all over the world. 
This algorithm enables faster than DES and 3DES algorithms to encrypt and 
decrypt data. AES is effective in both hardware and software, but it also has a 
security issue that is Side Channel attacks risk. 

 

Fig 4: AES Structure 

2.4. Blowfish was developed in 1993 by Bruce Schneier. The block size 
is equal to 64 bits and the key size varies on a scale from 32-bit to 448-bit. It 
defines 2 distinct boxes: S boxes, a P box, and four S boxes. Taking into 
consideration the P Box P is a one-dimensional field with 18 32-bit values. 
The boxes contain variable values; those can be implemented in the code or 
generated during each initialization. The S boxes S1, S2, S3, and S4 each 
contain 256 32-bit values. [9] 
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Fig 5: Blowfish Architecture 

 

Advantages Disadvantages 

High speed Needs a secure channel to transmit the secret key 

Simpler Hard to manage different keys 

Requires fewer computer 
resources 

Cannot provide digital signatures that cannot be 
repudiated 

Uses different keys for each pair Attacker can decrypt both received and sent messages 

 
3. Asymmetric encryption Asymmetric encryption is the type of 

encryption where two different keys, public and private, are used to encrypt 
and decrypt data. Public key is used by encoder to encrypt the information 
and private key is used by decoder to decrypt it. Both of these keys are 
generated by receiver.  

Most commonly asymmetric algorithms are RSA, DSA, ElGamal 
3.1. RSA – is the most commonly used asymmetric encryption algorithm. 

It was invented by Ron Rivest, Adi Shamir, and Len Adleman and published 
in 1977. RSA is applied where digital data is used, like Web browsers and 
servers. It is also used in such security protocols as SSL/TLS, PGP, IPSEC, 
SILK and SSH. In addition, it can be implemented in emails for authentication 
and privacy, but most importantly, it is used in electronic credit card 
payments. One of the important features of RSA is Digital Signature. To 
verify that the message is indeed from the sender and not coming from an 
unknown user, it should have a signature. This move also assures that the 
sender will not be able to deny that the message is coming from him.  

The stages of RSA are: 
1. Generating 2 random prime numbers p and q 
2. Calculating n = p×q 
3. Calculating φ(n) = (p-1) ×(q-1) 
4. Generating variable e such that gcd(φ(n), e) = 1 
5. Calculate d = e-1 mod(φ(n)) 
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As a result, we get (e, n) as a public key and (d) as a private key. 
One of the possible attacks on RSA can be guessing the d number and 

that can lead to loss of confidentiality of the data, but practically the 
probability of a successful attack is very low. 

The other popular attack is cycle attack. The attacker keeps encrypting 
the cipher text until the original plaintext is generated. It is important to 
remember the number of iterations to, later on, use it to decrypt any other 
cipher text from this sender.  

3.2. DSA (Digital Signature Algorithm) – is an application of 
asymmetric encryption applied on digitalized documents. 

The purpose of Digital Signature is to identify the sender and prevent 
him from denying his actions.  

 

Fig 6: Steps of generating Digital Signature 

There are several types of Digital Signature Schemes: 
1. Batch Scheme: 

This scheme generates a random number to verify the identity of the 
sender. Although theoretically, it is possible to guess this number, 
practically the probability of doing it is very low. 

2. Forward-Secure Scheme: 
The security level of this scheme is considered as very high because 
the secret key is being updated regularly.  

 
Fig 7: Forward-Secure Scheme steps 
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3. Blind Scheme: The sender sends a message to the receiver who 
should sign it but the last one should not know who the sender is. 

4. Proxy Scheme: 
In case the signer is not able to sign the message, someone he can 
give the privilege to someone else that he trusts. Among these 
schemes, the most secure one is Forward-Secure Scheme, the most 
difficult one is Proxy Scheme and the most efficient one is Blind 
Scheme. 

4. Secure connection between patient and doctor  
How does telemedicine work? The patient has all of their biomedical 

measurements in a database that is located in their home network. As they 
need to share this data with the doctor, they send it through the internet and 
know the information is at the remote doctor. To be sure that the data will not 
be available to a third user it must be encrypted. To decide which encryption 
type will suit more first we should learn about the structure of this system. 
After receiving the biomedical measurements, they should be added in a 
database with the users’ identity. To track the change in patients’ results 
these numbers should be updated regularly. As a result, we will get many 
rows in the table and to encrypt it efficiently it is better to use symmetric 
encryption. Why? According to the research, we have done before, 
asymmetric encryption or in other words, public key encryption is slower than 
symmetric encryption because of its complex algorithms. The system should 
analyze the information fast to give doctors’ recommendation so it should be 
transferred as soon as possible.  In addition, one of the advantages of using 
symmetric encryption is that the doctor will share only one key with each 
patient but it also has an issue: if an attacker will have one of the keys, all of 
the information from and to this patient will be available to them. To 
guarantee that the user is indeed the patient digital signature can be 
implemented. The encrypted text will be hashed and sent to the other side 
and this time we will not have a problem with the amount of data because 
after encryption the text will be fixed sized. 

Advantages Disadvantages 

Doesn’t need a secret channel for the transfer of 
the public key 

Needs much money for encryption 
and decryption of messages  

Creates less key-management problems Low speed 

Can provide electronic signature Uses long keys to provide security 

Uses two different keys that provide 
communication between sender and receiver, 
even of their lines of communication are being 
observed by a third party 

 Cannot provide encryption for large 
amounts of data 
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5. Conclusion 
According to the mentioned information above, we can highlight several 

differences between symmetric and asymmetric encryption that can help us 
to decide which encryption type is better to use in some applications or 
systems, in our case in telemedicine. To reduce the processing time first, we 
use symmetric algorithms and then to improve the security – asymmetric 
algorithm such as digital signature.  
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With the growing importance of communication in both developed and 
developing countries and the need for communication in the business world, 
digital communication has become an indispensable communication place. 
In addition to technological advances in the world, communication is 
converted from analog to digital due to higher voice quality and additional 
services (high-speed data transfer, minimum data loss, etc.). The current 
information age requires a rapid and effective transfer of information between 
people and organizations. 

The rapid development of electronics and telecommunications has a 
global impact on the world of communication. Providing personal computers 
and workstations with affordable and affordable programs shows the 
emergence of new life-changing technologies. These technological 
developments bring together security problems. 

Security in computer networks. Security in computer networks has 
become an indispensable element. The security of public and private 
information or websites intended to be kept confidential is very important. 
Because theft of this information will cause great harm to both companies 
and reduce their image. (1, pp. 17-25). 

At the heart of the security structure should be the security measures of 
the organization that should be supported by the management. Behind the 
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implementation of the law, guidelines should be developed to explain how they 
are applied, and managers must understand that if they do not follow these 
guidelines, they will be rewarded by the company management. (2, p. 228). 

Network security measures are formulated by defining and writing rules 
for using resources in these networks and in the networks they create and 
adapt to the Internet. The most important feature of security measures is that 
all employees in the organization clearly explain how the organization's 
technology and information values will be used from user to manager. A 
secure computer network cannot be implemented without security measures. 

The main purpose of administrative measures is to establish an 
information security measures program of an organization and ensure its 
implementation by allocating the necessary resources and monitoring the 
situations. The basis of the action program is information security measures 
that reflect the organization's approach to protecting information assets. 
Information security procedures are a set of preventive measures to protect 
confidential information and information processes within an organization. 

The data is stored on a computer and transmitted to a two-way 
communication system. The bits in a computer are represented by the 
polarization levels of the electrical signal. A high-level symbol in the computer's 
storage item can show 1 and a low-level 0 character. These elements are 
arranged together to form numbers and symbols according to the defined 
codes. The data is transmitted over a computer-controlled device with 
electrical signals and bit lines. It shows electrical signs and bits letters and 
symbols. In some cases, the data is reflected by light beams in the fiber optic 
lines. The bit sequence defines user data and management information. Used 
to manage administrative information, networks, and user data streams. (3, 
pp. 51-68). 

Expanding computer networks enables fast, effortless communication 
and information sharing among various members of society. Computer 
communication is the exchange of information and services through specific 
communication environments within certain rules. To establish a secure 
computer network, a security policy must be created, and the security 
devices to be purchased must be identified and configured in this manner. In 
addition, people should use them as much as necessary and be aware of 
these problems. (4, p. 1). 
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Xülasə 
Son zamanlarda ötürülən trafiklərin həcminin artması, ötürülmə zamanı trafiklərin 

gecikməsi probleminin aradan qaldırılması və ümumi şəbəkə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 
kimi tələbatların ödənilməsi üçün ən yaxşı üsul optik lifli texnologiyadan istifadə edilməsidir. 
Tədqiqat işində  

Açar sözlər: tam optik şəbəkə, dalğa uzunluğu, adaptiv marşrutlaşdırma. 

Giriş. Optik lif 50 THs-dən böyük genişzolaqlılığa, 0.2 dB/km-dək sön-
məyə, şəbəkəyə müdaxilələrin təsirini azaltmağa və s. imkan verir. Bütün bu 
sadalananları həyata keçirmək üçün tam optik şəbəkələrdə WDM 
(Wavelength Division Multiplexing - dalğa uzunluğuna görə sıxlaşdırma) 
texnologiyasından istifadə olunur. WDM texnologiyası tam optik şəbəkələrin 
çox yüksək tutuma malik olmasını təmin edir. Başqa sözlə, WDM – müxtəlif 
siqnalların müxtəlif dalğa uzunluqları ilə göndərilməsi (daşınması) metodu-
dur. 

Marşrutlaşdırma və dalğa uzunluğunun təyin edilməsi. Bu problem 
özlüyündə iki altproblemdən ibarətdir: marşrutlaşdırma zamanı tələbə uyğun 
olaraq fiziki marşrutun seçilməsi və onlara dalğa uzunluqlarının verilməsi [H. 
Zang, J. P. Jue and B. Mukherjee, 2000, 47-60]. Marşrutlaşdırma və dalğa 
uzunluğunun təyin edilməsi prosesinin başlıca məqsədi marşrutların və 
dalğa uzunluqlarının sayının minimuma endirilməsidir. Marşrutlaşdırma 
altprobleminə aşağıdakı yanaşmalar daxildir: 

 Sabit marşrutlaşdırma - mənbədən hədəfə doğru trafikin göndərilməsi 
üçün əvvəlcədən təyin edilmiş ən qısa marşrutdur [I. Chlamtac, A. Ganz and 
G. Karmi, 1992, 1171-1182], [R. Ramaswami and K. N. Sivarajan, 2002, 437-
488]. 

 Alternativ sabit marşrutlaşdırma - mənbədən hədəfə doğru trafikin 
göndərilməsi zamanı nəzərdə tutulan marşrutlar içərisindən seçilən hər 
hansı bir marşrutdur. Bu marşrutlardan biri əsas, digərləri isə alternativ 
marşrutlar adlanır [T. Song, H. Zhang, Y. Guo and X. Zheng, 2002, 131-138]. 

 Adaptiv marşrutlaşdırma - bu marşrutlaşdırmada mənbə ilə hədəf 
arasındakı marşrut şəbəkə vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq dina-
mik şəkildə seçilir. Məsələn, adaptiv marşrutlaşdırmada maliyyə baxımından 
ən ucuz, məşğulluq baxımından isə ən az məşğul olan marşrut ilə trafikin 
ötürülməsi həyata keçirilir. 
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 Xətaya qarşı dayanıqlı marşrutlaşdırma - şəbəkənin etibarlılığını və 
dayanıqlılığını artırmaq üçün şəbəkə qovşaqlarında baş verən xətalara qarşı 
ehtiyat marşrutun seçildiyi marşutlaşdırmaya xətaya qarşı dayanıqlı marşrut-
laşdırma deyilir [S. Azodomolky, M. Klinkowski, E. Marin, D. Careglio, J. 
Sol´e Pareta and I. Tomkos, 2009, 926-944]. 

Dalğa uzunluğunun təyin edilməsi altprobleminə aşağıdakı yanaşmalar 
daxildir: 

 Uyğunluq - əvvəlcə dalğa uzunluqları ardıcıl olaraq indekslənir. Daha 
sonra hər bir fiziki kanal üçün dalğa uzunluqları təyin edilir. Əgər təyin edilən 
dalğa uzunluğu fiziki kanal üçün uyğun gəlmirsə, bu halda digər indeksli 
dalğa uzunluğu həmin fiziki kanal üçün təyin olunur. 

 Ən az istifadə olunan dalğa uzunluğunun təyin edilməsi - trafik 
yükünün dalğa uzunluqları arasında bölünməsini tarazlamaq üçün hər bir 
fiziki kanala şəbəkədə ən az istifadə olunan dalğa uzunluqları təyin edilir. Bu 
üsul zəif üsullardan biri hesab olunur. 

 Ən çox istifadə olunan dalğa uzunluğunun təyin edilməsi - bu üsul 
gələcəkdə yarana biləcək şəbəkə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün istifadə 
olunur. Burada hər bir fiziki kanala şəbəkədə ən çox istifadə olunan dalğa 
uzunluqları təyin edilir [C. C. Saradhi and S. Subramaniam, 2009, 109-130]. 

 Təsadüfilik - hər bir fiziki kanala təsadüfi olaraq dalğa uzunluğunun 
təyin edilməsini nəzərdə tutur. 

 

Şəkil 1. Optik kommutatorda kanaldaxili çarpaz qarışma və optik gücləndiricidə             
qazanc uğrunda rəqabət 

 

 

Şəkil 2. Optik lifdə kanaldaxili çarpaz qarışma 
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Hücumların klassifikasiyası. Tam optik şəbəkələrdə təhlükəsizliyin 
təmin olunması əsasən, 2 istiqamətdə: fiziki və semantik şəkildə həyata keçi-
rilir. Fiziki təhlükəsizlik dedikdə, məlumatların bütövlüyünün və məxfiliyinin 
təmin edilməsi başa düşülür [M. M´edard, D. Marquis, R. A. Barry and S. G. 
Finn, 1997, 42-48]. Semantik təhlükəsizlik dedikdə isə məlumatların ötürül-
məsi zamanı təcavüzkar şəxsin ötürmə kanalına müdaxilə etmək imkanının 
olduğunu bilərək, müdaxilələrin qarşısının alınması üsulları başa düşülür. 

Tam optik şəbəkələrdə kanalların dinlənilməsi, trafiklərin təhlili, xidmətin 
keyfiyyətinin pozulması, məlumatların ötürülməsinin qarşısının alınması 
məqsədilə maneələrin törədilməsi və s. kimi problemlər yaranır [T. Wu and 
A. K. Somani, 2005, 1391-1401]. 

Tam optik şəbəkələrdə hücumlar əsasən, 3 kateqoriyaya bölünür: 
1. Birbaşa hücumlar. Bu hücumlar şəbəkə elementlərinə birbaşa olaraq 

həyata keçirilir. Məsələn, optik gücləndiricilərdə qazanc uğrunda rəqabət 
hücumu, optik kommutatorlarda çarpaz qarışma və s. 

2. Dolayı yolla edilən hücumlar. Bu cür hücumlara misal olaraq açıq 
portlara icazəsiz girişləri göstərmək olar.  

3. Psevdo hücumlar. Psevdohücumlar daha çox şəbəkədə anomaliyalar 
yaratmaq üçün həyata keçirilir. 

Baş verən hücumların təsirini azaltmaq üçün tərəfimdən yeni bir yanaş-
ma təqdim olunur. Bu yanaşmaya görə əgər tam optik şəbəkədə ötürülən 
trafiklərin qəbuledicilərə çatması üçün ən qısa marşrut (yol) seçilərsə, onda 
həm şəbəkənin işi optimallaşar, həm də şəbəkədə əlavə avadanlıqların 
istifadə olunmasına və digər xərclərə ehtiyac olmaz. 
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Аннотация 
В статье  рассматриваются механизмы защиты данных предприятий в облачной 

инфраструктуре от потери. Исследования проводится от лиц, предла-гающие облачные 
услуги, такие как IaaS, PaaS, SaaS. Также рассматриваются способы механизмы 
смягчения атак. 

Ключевые слова: данные, репликация, уровни TIER, стандартизация, резервиро-
вание. 

 

Ежедневно создаются новые и уникаль-ные механизмы атак и усо-
вершенствуются способы атаки на систем. За последние 5 лет целью 
атакующих было максимальное нанесения вреда и кража данных. В 
Азербайджане пик активности за последние 5 лет наблюдался в 2017-
ом году (атака в связи с уязвимостью протокола SMB, WannaCry. 
Ransomware), когда не был установлен критический патч. 

На этапе исследования были изучены технологии обеспечения 
безопасности [1], а также уязвимости программных средств виртуализа-
ции [2]. Предложенные методы в [1] от компаний Intel, Symantec, Cisco, 
IBM, HP предотвращали атаки. На данный момент эти технологии 
усовершенство-вались. Основной задачей является подход к вопросу о 
безопасности с точки зрения поставщика облачных сервисов, а также 
способы смягчения атак нулевого дня. 

К сожалению нет явного механизма борьбы с данной категорией 
вирусов. Использование традиционного антивируса также не приведёт 
к решению этой задачи. Существуют и облачные антивирусы (Напри-
мер, Cisco Umbrella).  

Другим подходом к решению этой задачи может быть исполнение 
программы в эмулированной среде [3].  После запуска неизвестной 
программы можно будет посмотреть на поведение программы. Однако 
следует учесть, что виртуализация сама и есть эмулируемая среда. С 
этой целью может быть предложено соблюдение стандартов безопас-
ности дата-центра, а именно наличий сертификатов. 

Для обеспечения этого было предложено создания инфраструк-
туры на основе уровня TIER 3 [4]. После исследования [4] было 
выявлено, что наличие уровня TIER 3, обеспечивает безопасность дан-
ных пользователя. Использование четвёртого уровня TIER помогает 
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лишь в экстренных ситуациях, когда данные географически реплици-
руются. С этой целью было предложено использования поставщика с 
минимальным уровнем TIER – 3 для ведения среднего и большего 
бизнеса.  

На данный момент на рынке Азербайджана чаще всего использу-
ются продукты от Trend Micro.  

Как механизм защиты информации от потери может быть предло-
жено использование резервного копирования в дата-центре уровня 
TIER 3. Также был исследован снапшот (снимки файловой системы). 
Согласно практике, снапшот можно хранить до четырёх дней, больше 
не рекомендуется [5]. 

Таким образом для сохранения целостности данных можно исполь-
зовать обе эти технологии вместе, а дополнительно предлагается 
использовать продукт Trend Micro, так как он будет защищать сеть на 
всех уровнях модели OSI. Следовательно целостность данных будет 
зависеть лишь от лиц, имеющие доступ к данным.  
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The range of entirely various vulnerabilities can be included to IoT, 
starting from human factor, finishing with insufficiency of devices’ firmware. 
To begin with, device security comes first, not just because of data integrity 
issues, but also their role in protection data from attacks. To eliminate these 
errors, vulnerabilities and provide protection, security and intelligently store 
of the great amount of data requires safe platform.  

Taking into consideration that most IoT systems uses centralized model 
which has high costs and public networks that devices are connected to each 
other can be easily hacked by attackers, decentralization offered by 
blockchain can be more efficient to improve cybersecurity. Linear registers 
that are indexed continuously over a period of time are solution this type of 
security problems.  

According to the infrastructure of the blockchain, since each block of 
data shared will be hashed and connected to the next block, it will be 
impossible for third parties to modify it. [1] So the clustered network security 
which offered by Blockchain can be helpful in prevention of unauthorized 
connections and communication. It will allow us secure update of devices 
and monitoring, even share trusted data with fiduciaries.    

With the help of this distributed ledger technology it will be possible to 
provide more reliable and safe data transfer and authentication.    

The integration of IoT and cryptographically secure Blockchain would be 
possible solution to many IoT secure and trust concerns. As far as 
Blockchain is a complex system, its applications and structure should be 
suitable to the specific IoT system.  

 

Figure 11: The blockchain cloud manufacturing system [2] 
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Today many tech giants offer new Blockchain as a service (BaaS) 
solutions to customers, which is more adequate rather than set up complex 
blockchain system with high cost. [2] In this system, companies, for example, 
Azure, Aws offers BaaS which gives to its users deploy secure blockchain 
networks, keys, data integrity, identity with Ethereum, Hyperledger Fabric 
certificate authority. Despite the security benefits brought by blockchain to 
Cloud of Things thanks to its distributed nature, immutability, verifiability, and 
encryption, [3] there’re still vulnerabilities in security issues in Blockchain 
Cloud of Things which can be solved by developing trust evaluation 
mechanisms and efficient security analysis tools. [4] (Figure 1) [5] 

As a future work it is important to do a research on applicability of 
particular Blockchain rather than different ones, which makes integration 
difficult. 
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Xülasə 
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Giriş 
Bu tədqiqatın məqsədi proqram təminatında təhlükəsizlik boşluqlarının 

aşkarlanması baxımından statik kod analizi alətlərinin qiymətləndirilməsinə 
mövcud olan yanaşmaların analizidir. 

Hakerlər proqram təminatının müəyyən təhlükəsizlik boşluqlarından 
istifadə edirlər. Təhlükəsizlik boşluqlarının aşkarlanması və açıqlanması 
üçün müxtəlif prosedurlar və böyük İT-şirkətlərinin bu sahədə həvəsləndirmə 
(“bounty”) tədbirləri mövcuddur. Lakin hakerlərin bir hissəsi aşkarladıqları 
boşluqları gizli saxlamağa üstünlük verirlər (ing. 0-day vulnerability). İstisma-
ra buraxılmış proqram təmınatında boşluqların aşkarlanması mürəkkəb mə-
sələdir və böyük resurslar, xərclər tələb edir. Bu boşluqların böyük əksəriy-
yətinin proqram təminatı yaradılarkən aşkarlanıb aradan qaldırılması daha 
yaxşı olardı. Adətən, bunun üçün statik kod analizi alətlərindən istifadə olunur.    

Hazırda çoxsaylı açıq kodlu və kommersiya statik kod alətləri mövcud-
dur. Proqram təminatı istehsalçıları təhlükəsizlik boşluqlarını daha yaxşı aş-
karlayan statik kod analizi alətlərinin seçilməsində maraqlıdırlar. Aydın mə-
sələdir ki, onlar bu alətləri həm boşluqların aşkarlanması dəqiqliyinə, həm də 
funksional imkanlarına görə müəyyənləşdirirlər. Buna görə də statik kod 
analizi alətlərinin qiymətləndirilməsi məsələsi aktualdır.  

Statik kod analizi alətləri 
Proqram təminatında təhlükəsizlik boşluqlarının axtarılması üçün statik 

kod analizatorları, baytkod skanerləri, binar kod skanerləri və yaxud “qara 
qutu”, “fuzzing” kimi testetmə metodlarından istifadə edilir [Mahmood, 2018]. 
Statik kod analizi alətlərini bilavasitə proqram təminatı yaradılarkən istifadə 
etmək olar. 

Statik kod analizi – mənbə kodu analiz edir və potensial təhlükəsizlik 
boşluqları axtarır. Proses antivirus skanerlərinə bənzəyir. Statik kod analizi 
alətlərinə nümunələr cədvəl 1-də verilir.  

Cədvəl 1. Statik kod analizi alətləri 

Dil Statik kod analizi alətləri 

C/ C++ Lint, Yasca, RATS, FlawFinder, PVS-Studio, Coverity 

C# Cat.Net, PVS-Studio, Coverity  

.NET Cigital, CodeScene, Parasoft 

PHP Yasca, RATS, RIPS Technologies 

Java FindBugs, PMD, LAPSE+, RIPS Technologies, PVS-Studio, Coverity 

Python Understand, Sourcemeter, CodeScene, SonarQube 

Yasca – açıq kodlu statik kod analizi alətidir və PHP-də yazılmışdır.  
Flawfinder, RATS və Cppcheck C/C++ üçün təhlükəsizlik boşluqlarını 

araşdıran statik analiz alətidir. PVS-Studio, Windows, Linux və macOS-da C, 
C++, C# və Java layihələrində səhvləri aşkar etmək üçün effektiv statik 
mənbə kodu analizatorudur.  
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SonarQube – Java, C#, C/C++, COBOL və s. daxil olmaqla 25-dən çox 
proqramlaşdırma dilində səhvləri və təhlükəsizlik boşluqlarını aşkar etmək 
üçün açıq kodlu avtomatlaşdırılmış statik kod analizi platformasıdır. 

Statik kod analizi alətlərinin qiymətləndirilməsinə yanaşmalar 
Statik kod analizi alətlərinin qiymətləndirilməsi üçün BugBench, OWASP 

BSA (Benchmark for Security Automation), OWASP SAST (Static Application 
Security Testing), SAMATE (Software Assurance Metrics And Tool 
Evaluation) kimi yanaşmalar mövcuddur [Nunes et al., 2018]. Bu layihə ABŞ 
Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu 
(National Institute of Standards and Technology, NIST) arasında qurumlar-
arası layihədir və iki hissədən ibarətdir: proqram təminatının təhlükəsizliyinin 
qiymətləndirilməsi vasitələri üçün metrikaların hazırlanması və proqram təmi-
natında boşluqları aşkarlayan alətlərin bu metrikalar əsasında qiymətləndi-
rilməsi [SAMATE, 2020]. Qeyd edək ki, NIST tərəfindən təqdim edilən bir çox 
mənbə kodu analizatoru mövcuddur və onlardan bəzilərinin istifadəsi pulsuz-
dur [Wagner, 2017]. 

SAMATE layihəsi mənbə kodunda təhlükəsizliklə əlaqəli boşluqları araş-
dıran statik kod analizi sahəsində tədqiqat işlərini inkişaf etdirmək üçün 2008-
ci ildən SATE (Static Analysis Tool Exposition) müsabiqəsi təşkil edir [Cohen 
et al., 2017]. Son SATE VI müsabiqəsi 2019-cu ildə olmuşdur.    

SARD (Software Assurance Reference Dataset) məlumat bazası istifa-
dəçiləri, tədqiqatçıları və statik kod analizi alətlərinin istehsalçılarını proqram 
təminatında məlum təhlükəsizlik boşluqları olan test nümunələr ilə təmin 
etməkdir. Bu, istifadəçilərə alətləri qiymətləndirməyə və metodları test etmə-
yə imkan verir. SARD məlumat bazası müxtəlif proqramlaşdırma dillərini, 
platformaları əhatə edir, ona "sintetik" və "akademik" test paketləri daxildir, 
bu paketlərdə məlum boşluqlar olan minlərlə test proqram kodları vardır.  

Statik kod analizi alətlərinin qiymətləndirilməsi metrikaları 
Statik kod analizi alətlərinin qiymətləndirilməsi üçün metrikaları təyin 

edilməsi olduqca zəruridir. Bu metrikalar statik analiz alətlərinin boşluqların 
aşkarlanması sahəsində məhsuldarlığını obyektiv qiymətləndirmək üçün 
hansı atribut və xarakteristikaların vacib olduğunu göstərir. Bu alətlər boşluq-
ları aşkarladıqda iki növ səhv buraxırlar: səhv neqativ (ing. false negative) və 
səhv pozitiv (ing. false positive). Səhv pozitiv – əslində proqramda olmayan, 
lakin alət tərəfindən aşkarlanmış boşluqdur. Səhv neqativ – proqramda olan, 
lakin alət tərəfindən aşkarlanmayan boşluqdur. 

Recall adlanan metrika alətin təhlükəsizlik boşluqlarını hansı nisbətdə 
tapa biləcəyini müəyyən edir. Bu metrika aşkarlanmış düzgün pozitivlərin 
(True Positive, TP) sayını test dəstində verilmiş boşluqların ümümi sayına 
yəni, düzgün pozitivlərin (TP) və səhv neqativlərin (False Negative, FN) 
saylarının cəminə bölməklə hesablanır: 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁).   
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Precision metrikası alətlərin nə dərəcə etibarlı olduğunu müəyənləşdirir. 
Bu metrika tapılmış düzgün pozitivlərin (TP) sayını alətlərin tapdığı düzgün 
pozitiv (TP) və səhv pozitivlərin (FP) sayları cəminə bölməklə hesablanır: 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃).  

Nəticə 
Məqalədə statik kod analizi alətlərinin qiymətləndirilməsinə yanaşmalar 

və müvafiq metrikalar analiz edilmişdir. Gələcək tədqiqatlarda konkret açıq 
kodlu statik kod alətlərinin SAMATE metodikası əsasında qiymətləndirilməsi 
planlaşdırılır.  
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Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının imkanlarından geniş istifa-
də etməklə kompüter şəbəkələrinin sürətli inkişafı mültimediyalı xidmətlərin 
yaradılması və İnternet şəbəkəsində elektron ticarətin təşkili zamanı effektiv  
kriptomühafizə üsullarının və alqoritmlərin təhlili və tədqiqini tələb edir. 

İnternet şəbəkəsində geniş aspektdə xidmətlərin yaradılması və elektron 
ticarətin təşkili üçün istifadə olunan fiziki aralıqlarda və ya rabitə kanallarında 
informasiya təhlükəsizliyinin təminatı zamanı müxtəlif kriptomühafizə üzul-
larından, simmetrik-assimmetrik açarlardan və alqoritmlərindən istifadə 
olunur [1]. 
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Hal-hazırda məxfi açarlı kriptosistemlər minilliklər boyu hazırki dövrə 
kimi istifadə edilirlər və informasiyanın məxfiliyinin təmin edilməsinin klassik 
prinsipinə: informasiyaya buraxılan şəxslərdən başqa bütün şəxslər üçün 
istifadə edilən açarın məxfiliyi prinsipinə əsaslanırlar. Belə kriptosistemləri 
simmetrik də adlandırırlar, çünki onlarda şifrləmə və deşifrləmə üçün istifadə 
olunan açarlar müəyyən simmetriyaya malikdirlər, çünki, çox vaxt onlar üst-
üstə düşürlər. 

Açıq açarlı kriptosistemlər U.Diffi və M.Hellman tərəfindən 1975-ci ildə 
təklif olunmuşdur. Onları asimmetrik sistemlər də adlandırırlar, çünki onlarda 
istifadə olunan şifrləmə və deşifrləmə açarları simmetriya və ya bərabərlik 
münasibətləri ilə bağlı deyillər.  

Şifrləmə açarı açıq, hamıya məlum ola bilər, lakin məlumatı yalnız məxfi 
deşifrləmə açarına malik olan şəxs deşifrləyə bilər. Bu açarı simmetrik 
sistemin açarı ilə qarışdırmamaq üçün adətən gizli açar adlandırırlar.  

Açıq açara görə gizli açarın hesablanması, yəni şifrin çözülməsi həlli 
yüksək çətinliklə xarakterizə olunan müəyyən riyazi məsələlər ilə bağlanır.  

Asimmetrik alqoritmlərin ideyası biristiqamətli funksiyalar nəzəriyyəsinin 
inkişafı ilə sıx bağlıdır.  

Aşağıdakı iki xassəyə malik F: X  Y funksiyası biristiqamətli adlanır [2]: 
1)  F(x) qiymətlərinin hesablanması üçün polinomial alqoritm var .  
2) F funksiyasını çevirmək (yəni F(x) = y tənliyinin x-ə nəzərən həlli) 

üçün polinomial alqoritm yoxdur.  
Bu gün biristiqamətli funksiyaların varlığı nəzəri olaraq isbat olunmayıb. 

Praktikada biristiqamətli funksiya adına namizədlərdən istifadə edilir. 
Biristiqamətli funksiyaya namizəd kimi U.Diffi və M.Hellman diskret qüvvətə 
yüksəltmə funksiyasını təklif etmişlər: 

F(x) = ax mod p 

burada x  tam ədəd, 1  x  p1, p sadə ədəddir, a<p ədədi isə p moduluna 
görə ibtidai kökdür. 

Hətta çox böyük p modulu üçün də x verildikdə ax mod p qiymətini he-
sablamaq çox asandır. Buna inanmaq üçün a25 qüvvətinin hesablanmasına 
baxaq: a25 = (((a2×a)2)2)2×a. Bu bərabərlik göstərir ki, a25 qüvvətini cəmisi 
dörd kvadrata yüksəltmə və iki vurma əməlinin köməyi ilə hesablamaq 
mümkündür. Qüvvət üstü x-in uzunluğu L bit olarsa, L-dən 2L-ə qədər sayda 
vurma və kvadrata yüksəltmə əməli tələb olunur. 

Modula görə qüvvətə yüksəltməyə tərs məsələ diskret loqarifm məsələsi 

adlanır: ax = b mod n tənliyindən x-i tapmaq tələb olunur. Məsələn, 3x=15 
mod 17 tənliyindən x=6 tapmaq olar.  

Diskret loqarifm məsələsinin həlli olmaya da bilər. Məsələn, 3x=7 mod 13 
tənliyinin həlli yoxdur. Diskret loqarifm məsələsini böyük ədədlər üçün həll 
etmək olduqca çətindir.  
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Biristiqamətli funksiyanı şifrləmə funksiyası kimi istifadə etmək olmaz, 
çünki F(x) şifrlənmiş məlumatına görə heç kim, hətta qanuni istifadəçi də x-i 
bərpa edə bilməz. Bu problemi həll etmək üçün U.Diffi və M.Hellman gizli 
girişli biristiqamətli funksiyalardan (one-way trapdoor function) istifadə etmək 
ideyasını irəli sürmüşlər.  

K parametrindən asılı olan FK: XY funksiyası aşağıdakı üç şərti ödə-
dikdə gizli girişli biristiqamətli funksiya adlanır [1, 2]: 

1) İstənilən x və K üçün FK(x) qiymətini hesablamaq asandır; 
2) K- məlum olduqda FK  funksiyasının tərsini hesablamaq asandır; 
3) K- parametrini bilmədən FK funksiyasının tərsini hesablamaq çətindir.  
Gizli girişli biristiqamətli funksiyanın düz istiqamətdə hesablanması 

alqoritmini bilən şəxs gizli informasiyanı bilən şəxsə məlumat göndərmək 
üçün məlumatı biristiqamətli funksiya ilə çevirməlidir. Yalnız gizli informasi-
yanı bilən şəxs tərs çevirməni edə və məlumatı bərpa edə bilər.  

Funksiyanın düz istiqamətini bilmək tərsi hesablamağa imkan vermədi-
yindən bu funksiyanı açıq nəşr etmək olar. Bu imkan da sahəyə açıq açarlı 
kriptoqrafiya adını verdi.  

Təsvir olunan sistemi açıq açarlı kriptosistem adlandırırlar, çünki şifrlə-
mə alqoritmi hamıya məlumdur, yəni açıqdır. Belə sistemləri asimmetrik sis-
temlər də adlandırırlar, çünki alqoritmlərdə asimmetriya var: şifrləmə və de-
şifrləmə alqoritmləri müxtəlifdir.  

Müasir asimmetrik alqoritmlərin əksəriyyətinin dözümü həlli hazırda 
çətin hesab olunan iki riyazi problemə əsaslanır: 

● Böyük ədədlərin vuruqlara ayrılması; 
● Sonlu meydanlarda diskret loqarifmləmə. 
● Elliptik əyrilər üzərində diskret loqarifmləmə 

Simmetrik sistemlərin hamı tərəfindən qəbul edilmiş üstünlüyü şifrləmə-
nin daha yüksək sürəti, istifadə olunan açarın uzunluğunun kiçik olması və 
kriptoqrafik dözümün təmin edilməsinə daha əsaslı zəmanətin olmasıdır. 
Lakin asimmetrik kriptosistemlər informasiyanın autentifikasiyası, istifadəçi-
lər arasında açarların paylanması kimi vacib məsələlərin həlli üçün daha 
rahat protokollar təklif edirlər.  

Buna görə informasiyanın təhlükəsizliyi üçün hibrid kriptosistemlər istifa-
də edilə bilər, bu sistemlərdə həm simmetrik, həm də asimmetrik sistemlərin 
prinsipləri istifadə edilir. 

İndi isə internet şəbəkəsində elektron ticarətin təşkili zamanı istifadə olu-
nan effektiv  kriptomühafizə üsullarının və alqoritmlərin təhlili üçün şifrlərin 
növlərini nəzərdən keçirək. Şifrlərin təsnifatını müxtəlif əlamətlərə görə apar-
maq olar.  

Şifrlərin təsnifatını aparmaq üçün ilk əlamət kimi şifrləmə zamanı açıq 
mətn üzərində həyata keçirilən çevirmələrin növü götürülür. Bu əlamətə görə 
şifrlərin iki əsas növü var: əvəzetmə şifrləri və yerdəyişmə şifrləri. 
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Yerdəyişmə şifrləri açıq mətn elementlərinin (hərfləri, simvolları) müəy-
yən qaydada yerini dəyişdirir.  

Məlumatı qruplara bölmək (məsələn, hərəsində üç hərf olmaqla) və hər 
bir qrupda eyni bir yerdəyişməni etmək olar. Məsələn: 

LET USG OTO LON DON  ETL SGU TOO ONL OND. 
Həmin məlumatı 3×5 ölçülü cədvələ yazmaq olar: 

L E T U S 

G O T O L 

O N D O N 

Sonra onu sütunlar üzrə oxumaq olar: LGO EON TTD UOO SLN. Bu 
şifrmətn (kriptoqram) olacaq. 

Əvəzetmə şifrləri açıq mətn elementlərini müəyyən qayda üzrə başqa 
elementlərlə əvəz edir. Sadə, mürəkkəb, qoşa əvəzetmə, hərf-heca və 
sütunlu əvəzetmə şifrlərini fərqləndirirlər. Əvəzetmə şifrləri iki qrupa bölünür: 
birəlifbalı və çoxəlifbalı əvəzetmə şifrləri. 

Birəlifbalı əvəzetmə şifrlərində ilkin mətnin hərfi öncədən müəyyən 
edilmiş bir hərflə əvəz edilir. Birəlifbalı əvəzetmə şifrlərini sadə əvəzetmə 
şifrləri də adlandırırlar. 

Çoxəlifbalı əvəzetmə şifrlərində ilkin mətnin müəyyən simvolunun əvəz 
edilməsi üçün hər dəfə rast gəldikdə müəyyən çoxluqdan müxtəlif simvollar 
ardıcıl istifadə edilir. 

Şifrləmənin etibarını artırmaq məqsədi ilə hər hansı şifrlə şifrlənmiş mətn 
yenidən digər şifrlə şifrlənə bilər. Şifrlərin bütün belə mümkün kompozisiya-
ları şifrlərin üçüncü sinfini əmələ gətirir, onları adətən kompozisiya şifrləri 
adlandırırlar. 

 Qeyd edək ki, kompozisiya şifri nə əvəzetmə şifrləri sinfinə, nə də yer-
dəyişmə şifrləri sinfinə daxil olmaya bilər. 

Beləlikə, informasiya təhlükəsizliyi üçün yuxarıda aparılmış təhlillər və 
tədqiqatlar göstərir ki, internet şəbəkəsində elektron ticarətin təşkili zamani 
yüksək effektli kriptomühafizə üzul və alqoritmlərin seçimi vacib istiqamət-
lərdən hesab olunur. 
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Xülasə 
Bu işdə SQL inyeksiyanın müxtəlif növləri müqayisə edilərək onların üstün və fərqli 

cəhətləri göstərilmişdir. SQL inyeksiya tətbiq etmək üçün istifadə olunan alətlər haqqında və 
bu hücumdan qorunma metodları haqqında məlumat verilmişdir.    

Açar sözlər: SQL inyeksiya, boşluq, proqram aləti, veb təhlükəsizlik. 
 

Giriş 
Məlumat idarə edən tətbiqlərə günümüzdə müxtəlif hücumlar təşkil 

olunur. Belə hücumlar daha çox veb saytlara olur. Veb saytlara ən ciddi 
təhlükələrdən biri SQL inyeksiya hücumlarıdır [Boyd, 2004]. 

SQL inyeksiya hücumu və onun növləri 
SQL inyeksiya, hücum edən istifadəçinin giriş sahəsinə zərərli kodu 

əlavə etmək və ya dəyişdirmək üçün bir hücum növüdür. SQL inyeksiya 
hücum təşkil edənə birbaşa veb tətbiqə əmrlər daxil etmək imkanı verir. Bu 
da verilənlər bazasının funksionallığına, konfidensiallıq və tamlığına ziyan 
vurur. İçində verilənlər bazasına icazəsiz girişi əldə etmək üçün SQL kodunu 
bazaya inyeksiya edərək hücum edən şəxs istədiyi əməliyyatı apara bilər. Bu 
funksiyalar bazaya daxil olmuş hər bir şəxs üçün keçərli olduğundan, digər 
istifadəçilərin parollarının alınması, bəzən hətta istifadəçinin profilinin silin-
məsi, kiminsə dəyərli məlumatlarını yenilənməsi və ya tamamilə silinməsi 
verilənlər bazasında çox asanlıqla həyata keçirilə bilər. 

SQL inyeksiya hücumlarının aşağıdakı növləri vardır [Halfond W.G., 
Viegas J., and Orso A., 2006]:  

− Məlumat əldə etmə üsuluna görə: Inband və Outofband. 
− Serverdən gələn cavaba görə: iki yerə bölünürlər Xəta əsaslı SQL 

inyeksiya və Blind SQL inyeksiya. 
− Məlumat tipinə görə : Sətir tipli və tam tipli. 

 İnband SQL inyeksiyası: Hücum üçün veb tətbiqdəki eyni giriş 
nöqtələri istifadə edilir. 

 Outofband SQL inyeksiya: Veb saytdakı giriş nöqtələrindən başqa 
giriş istifadə edir. 

 Xəta əsaslı SQL inyeksiya : Hücum edilən serverdə xəta yaratmaq 
üçün istifadə olunur bəzən bu xətalar əsasında verilənlər bazasının 
adını belə öyrənmək olur. 

mailto:nerminahmedova79@gmail.com
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 Məlumat tipinə görə SQL inyeksiya: Boşluğun tapıldığı məlumat tipinə 
görə inyeksiya edilir. 

 Zaman əsaslı SQL inyeksiya: Blind SQL inyeksiya növlərindən biridir. 
Sorğu nəticəsi görünmür, onun işləyib-işləmədiyi sleep() və 
benchmark() kimi funksiyaların köməyi ilə aydın olur. 

SQL inyeksiya hücumu üçün istifadə olunan alətlər 
SQL inyeksiyanı həyata keçirmək üçün istifadə olunnan alətlərə SQLMap, 

Mole Whitewidow DSSS Explo Blind-Sql-Bitshifting Leviathan Blisqy BSQL 
Hacker SQLninja, Safe3Sql Injector aiddir. 

SQLMap – bu alət SQL inyeksiya etmək üçün istifadə olunan, demək 
olar ki, ən populyar vasitədir. Məntiqi əsaslı Blind SQL inyeksiya, zamana 
əsaslanan Blind SQL inyeksiya, səhv əsaslı, UNION sorğu əsaslı yaradılmış 
sorğular və Outofband SQL inyeksiyada daxil olmaqla, müxtəlif növ SQL 
inyeksiya hücumları bu aləti istifadə edərək həyata keçirmək olar. 

SQLninja – SQL inyeksiya alətidir. SQLninja ilk olaraq boşluğu aşkarla-
mır, lakin aşkar olunarsa, istismar prosesini asanlıqla avtomatlaşdırıb server-
dən informasiya çıxara bilər. Həm UDP, həm də TCP birbaşa və tərs bağlaya 
bilir. Bu proqramın yalnız Linux FreeBSD Mac OSX ucun versiyası vardır, 
Windows əməliyyat sistemində versiyası yoxdur. 

Safe3Sql İnjection – SQL inyeksiya hücumu təşkil etmək üçün istifadə 
olununan alətdir. 

SQL inyeksiya hücumunu aşkarlama alqoritmləri 
SQL inyeksiya alqoritimlərinə Exact string matching alqoritmlər sinfini 

misal göstərmək olar [Buehrer, 2005]. Bu alqoritmlərin ortaq xüsusiyyəti sətir 
tipli verilənlərlə işləməsidir. Exact String Matching alqoritmləri aşağıdakılardır 
[Halfond W. G., and Orso A., 2005]. 

Brute Force alqoritmi. sətir tipli verilənlərdə soldan sağa doğru simvol-
simvol axtarış aparır. Alqoritmin ən üstün cəhəti onun sadə olmasıdır, demək 
olar ki, həmişə istifadə etmək olar, lakin mənfi xüsusiyyəti məhsuldarlığının 
aşağı olmasıdır. 

Knut-Morris-Pratt alqoritmdə də simvolların axtarışı soldan sağa doğru 
aparılır, lakin Brute Force-dan fərqli olaraq qəliblərdən istifadə edərək ardıcıl 
bir neçə simvolu tapa bilir. Məhz buna görə də Brute Force algoritmindən 
daha sürətlidir. Simvol sayı artdıqca algoritmin səhv etmə ehtimalı artır. 

Boyer-Mur alqoritmi. Bu alqoritm böyük ölçüyə malik məlumatlarda axta-
rışı təmin edir və digər iki alqoritmdən daha sürətlidir. Boyer-Mur alqoritmi də 
qəliblərdən istifadə edir, lakin bunu simvollar arasında etmir. Boyer-Mur 
alqoritmi verilmiş sətir tipli verilənləri açar sözlərlə müqayisə edir və bu pro-
ses soldan sağa doğru aparılır. Müqayisə açar sözün son simvolu ilə baş-
layıb, ilk simvolu ilə bitir. 
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Təklif olunan model 
SQL inyeksiya etmək üçün təklif olunan alqoritmləri nəzəzrdən keçirdik-

də həm daha düzgün nəticə vermək baxımından, həm də məhsuldarlıq cə-
hətdən daha uyğun olanı Boyer-Mur alqoritmidir. Digər iki alqoritm həm sü-
rətdə, həm də doğru nəticəni almaqda Boyer-Mur alqoritminə uduzurlar 
[Halfond, Orso, and Manolios, 2006]. 

Təklif olunan modelin iş prinsipi belədir. İlk öncə istifadəçi sətir tipli 
verilənləri daxil edir, daha sonra SQL inyeksiya təsbit modulu işə düşür. İn-
yeksiya aşkar olunarsa, bu zaman modelin digər əlaqədar hissələri işə düşür. 
Model ilə veb tətbiqdə olan bütün boşluqları asanlıqla tapmaq mümkün olar. 

Nəticə 
Təklif olunan model veb tətbiqetmədə olan həsas boşluqları müəyyən 

etməyə kömək etdi.SQL inyeksiya Boyer-Mur alqoritmin tətbiqi ilə həyata 
keçirildi. Təklif olunan modelin daha səmərəli və dəqiq olmasına kömək etdi. 
Bundan əlavə, təklif olunan model veb tətbiqin yaradıcısına və ya idarəçisinə 
kömək edə bilər, bu üsul ilə yaratmış olduqları tətbiqləri şəbəkədən kənarda 
müdaxilə etmək istəyən şəxs tərəfindən hücum və ya hücumlardan qorun-
ması üçün tədbirdir. 
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Xülasə 
Yaşadığımız dövürdə baş verən süni intellektlə olan anlayışların daha təhlükəsiz vəziy-

yətə gətirilməsi və bu zamanlar da kənardan olan müdaxilələri ən aşağı faizə endirmək 
dünyada əsas məqsədlərdən biridir. Kiber təhlükəsizliyin qorunmasını təmin edən şəxslərin 
başlıca qarşılarında duran problemlər kiber hücümların qarşısının alınması və məşhur 
proqram təminatlarının və texnologiya platformalarının zəifliyinin ortaya çıxartdığı sərt kiber 
təhlükəsizlik metodikalarından istifadə edərik bu problemlərin həll edilməsidir. 

Açar sözlər: Kiber, texnologiyalar, hücumlar, təhlükəsizlik 
 

Son illərdə bir sıra kiber hücumlar məşhur proqram təminatlarının və 
texnologiya platformalarının zəifliyini ortaya çıxartdı. Sərt kiber təhlükəsizlik 
qanunlarına ehtiyac olduğu daim əsas məqsəd kimi fikirləşilib. Aparıcı qlobal 
şirkətlər kiber hücumların qarşısını almaq məqsədilə öz sistemlerinin 
təhlükəsizliyini gücləndiriblər. Süni intellekt mexanizmlərinin əsas məqsədi 
kiber təhlükəsizliyi gücləndirmək və hücumların qarşısını almaqdır.Maddi 
itkilərdən əlavə, kiber hücumlar şirkətlərin etibarına da ziyan vurur. İllər ərzin-
də, biz Amazon və Facebook kimi şirkətlərdən məlumatların sızmasının şa-
hidi olmuşuq. 

Gəlin süni intellektin kiber təhlükəsizlikdə necə fərqlilik yaratmağına baxaq. 
1) Biometrik girişdən istifadə edərək hər kəsin unikal (unique) barmaq 

izi, retina (göz) təəssüratı var. Sistemə təhlükəsiz giriş üçün bu biometrik-
lərdən istifadə etmək kiber təhlükəsizliyi artıra bilər. Son zamanlar bir çox 
Amazon müştərisi Amazon təhlükəsizlik sistemində sual işarələri qoyan 
məlumat sızıntısı ilə qarşılaşdı The Guardian vasitəsilə Amazon tərəfindən 
verilmiş bəyanat problemi izah etdi və bunu texniki səhv kimi göstərdi 
Amazon israrla bildirdi ki, situasiya nəzarət altındadır və alıcılarından 
parollarını dəyişməməyi istədi Bununla belə, kibertəhlükəsizlik firması olan 
“CensorNet” şirkətinin CTO-su Riçard Volters bunun əleyhinə fikir bildirdi. 

Amazon müştərilərinin böyük hissəsi həssas parol təhlükəsizliyinin 
olduğunu bildirdi. Keçmişdə olan müxtəlif pozuntulara görə, onların parolları 
qara vebdə mövcuddur. 

Parollara əlavə olaraq biometrik identifikasiyalardan istifadə edərək 
həssas (sensitive) məlumatları olan alıcı hesablarının təhlükəsizliyini artıra 
bilər. Süni intellektlə gücləndirilmiş tətbiqlər identifikasiyasız girişi qadağan 
etmək üçün barmaq izlərini, retinanı və ovuc izlərini incələyir. 

mailto:zeynebnecefli246@gmail.com
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Hal-hazırda şirkətlər məlumat (data) pozuntusunun qarşısını almaq 
üçün 2 faktorlu identifikasiya üsulundan istifadə edirlər. 

Təşkilatlar həsas məlumatı (data) “çağırılmamış qonaq”lardan qorumaq 
üçün ənənəvi identifikasiya üsullarından istifadə edirlər. Lakin yüksək iden-
tifikasiya imtiyazları olan bir işçi məlumatları uzaqdan əldə edərkən şəbəkəni 
istifadə etmək təhlükəyə məruz qala bilər Bunun qarşısını almaq üçün, kiber 
təhlükəsizlik sistemləri qlobal identifikasiya sistemləri qurmaq üçün süni 
intellektdən istifadə edirlər. Qeyd etməliyik ki, sistemlərdə istifadə olunan 
süni intellekt real vaxt rejimində işləyir (real time) və dinamikdir. 

İdentifikasiyadan istifadə edə bilərlər. Sistemlər həmçinin insanların, 
şəbəkələrin, qurğuların, yerlərin xüsusiyətini analiz edə bilər.  

Hücumların növlərinin getdikcə çoxalması nəticəsində, süni intellekt və 
“machine learning” zərərli girişin qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik sistemi 
yaradır. Süni intellektin kiber təhlükəsizlik həllərində olan bir çox tətbiqləri 
yeni bir şəkilə gəlib. Süni intellekti artıq öz sistemlərinə tətbiq edən böyük 
şirkətlər yeni nəsil kiber hücumlara qarşı mübarizə aparırlar. Maddi itkilərdən 
əlavə, kiber hücumlar şirkətlərin etibarına (reputation) da ziyan vurur. O, şir-
kət haqqında və onun riskli idarəetmə tədbirləri haqqında ciddi təhlükəsizlik 
problemlerini ortaya çıxarır.  
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Abstract 
In the future, the global telecommunication infrastructure of the digital economy will 

largely be represented by 5G networks. Given this, the security issues such as spying, data 
stealing and malware attacks in the 5G networks become one of the pressing threats in the 
field of cybersecurity in 2020-2025. Thus, in this paper, representative examples of potential 
threats and attacks against the main components of 5G systems and risk mitigation 
frameworks are presented in order to shed a light on the future security challenges in the 
upcoming 5G era. 
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Introduction 
The research of 5G security should be treated as a part of its architecture 

rather than the patch of it, such that the security design must be integrated 
into the 5G architecture. Cybersecurity frameworks should be divided into 
physical (encryption, authentication, cryptographic key distribution) and 
logical (security isolation, security of inter-slice communications, hypervisor 
hijacking) layer aspects in the hierarchical design of 5G networks.[3] Most 
existing security measures depend on the manual intervention which is 
difficult to be applied to the large-scale and complex 5G networks due to the 
efficiency and accuracy requirements. Therefore, it is crucial to highlight 
automated solutions for security issues and find automated defense strategy 
to integrate into 5G architecture security mechanism.  

Security Challenges  
The security threat to 5G networks is caused by a combination of attacks 

rather than a single attack. To steal private data of user, attacker first breaks 
communication between the BS and user, by sending jamming signals, and 
then establishes communication with user as a fake BS by exploiting 
vulnerability of authorization protocol. The physical layer security focuses on 
hardware devices (challenges are malicious destruction, side channel 
attacks, fake devices) and wireless channel (challenges are eavesdropping 
attack, unauthorized access). On the logical layer: there are 3 main 
challenges – 1) Data leakage (caused by shared resource); 2) Vulnerabilities 
in software and protocol; 3) Outside security threats.[2]  

Hierarchical Attack and Defense Model 
A graph (Figure 1(a)) can be constructed on each layer with the object 

as a node and an edge that is relationship between any two objects. Between 
layers (Figure 1(b)), objects can also be connected by vertical edges through 
relationships. An attack to an attack-defense object is represented by a triple 
of “object->attack(condition and method)->results”[4]. Each attacked object 
generates multiple outward directed edges based on the object and the 
attack it suffers. As shown in Figure 1(c), all these directed edges are 
combined to form a hierarchical directed graph and attack chain. We first 
determine whether the permission obtained by the attack on the edge can 
satisfy the condition of the attack on the adjacent edge. In case the condition 
is satisfied, the two edges are connected to form an attack chain, otherwise,  
the directed path is not an attack chain. 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

430 

 

Automated Defense Technology 
The design of automated defense technology consists of: (1) - Key 

technologies for automated defense, including security threat detection, 
security risk assessment (quantitatively evaluates security threat, defense 
strategy and the cost of defense, such that the choice of the defense strategy 
is effectively supported.), automated vulnerability repair(such as automated 
patching, search-based program repair, semantics-based program repair)[1], 
AI-based automated defense; (2) - The attack chain prediction and defense, 
in which the support of the key technologies play  a vital role to take 
corresponding defense strategy. The AI-based automated defense 
technology, which is dealing with the AI based attack, learns dynamic 
defense methods from existing defense or attack. The attack chain prediction 
and defense technologies rely to the support of the key technologies 
mentioned above. By detecting the attack to an object, the attack path (i.e., 
attack chain) and attack objects can be predicted, and corresponding 
defense strategies are taken. The game theory can be used for the prediction 
of attack chain and choosing a defense strategy, because the process of 
attack and defense is dynamic.  Meanwhile, reinforcement learning 
techniques identify the best reward action through trial and error, which is 
helpful to the choice of defense strategy. The integration of game theory and 
reinforcement learning may be a promising approach for attack chain 
prediction and defense strategies.[4] 

Conclusion 
In this article, the physical layer security and the logical layer security 

are integrated, and 5G security has been studied from the perspective of 
automated attack and defense. Security threats in 5G networks are no longer 
limited to an attack, but extended to an intra-layer and inter-layer by 
combining multiple attacks. The hierarchical model described brings two 
advantages: On the one hand, current security threats are analyzed deeply 
such that effective strategies to resist the security threat can be found. On 
the other hand, potential security threats can also be found based on directed 

            (a)                           (b)                           (c)   
Figure 1[4]. Hierarchical Attack and Defense Model 
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paths such that the security risk can be eliminated as soon as possible or 
attack chains can be predicted beforehand owing to the AI-based automated 
defense technology. 
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Xülasə 
Müasir kommersiya antivirus proqramları siqnatura əsasında aşkarlama apardığı üçün 

yeni yaradılmış sıfırıncı-gün zərərli proqramlarını aşkarlamaqda acizdir. Bu işdə yeni zərərli 
proqramın aşkarlanması üçün icra oluna bilən fayllardan əldə edilmiş n-qramlar və onlar 
üzərində maşın təlimi metodunun tətbiqi imkanları analiz edilmişdir. 

Açar sözlər: n-qram, zərərli proqram, maşın təlimi, PE faylı, xgboost 
 

Giriş 
Zərərli proqramların sayında, o cümlədən, müxtəlifliyində hər il əvvəlki 

ilə nisbətdə ciddi artım müşahidə edilir və onların real zamanda aşkarlanması 
məsələsi hələ də aktualdır. Zərərli proqramlar təkcə virusları deyil, troyanlar, 
soxulcanlar, girov proqramları, spam, reklam, casus və digər proqram 
növlərini də əhatə edir [Bağırov, 2019, 201]. Bu tip zərərli proqramlar əksər 
vaxt icra oluna bilən faylların (ing. portable executable, PE) istifadəçi 
tərəfindən kompüter sisteminə quraşdırılması zamanı baş verir. 

Zərərli proqramların aşkarlanması zamanı intellektuallığa nail olmaq 
üçün maşın təlimi metodlarının tətbiqi əvəzedilməz rol oynamaqdadır. Belə 
modellərin girişinə veriləcək məlumatların statik üsulla alınan əlamətlərdən 
təşkili daha dayanıqlı hesab olunur [Belaoued et al., 2016, 645]. 

mailto:e.baghirov@iit.science.az
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n-qram əlamətlərinin çıxarılması prosesi 
Zərərli proqramı ifadə edən n-qramlar həmin fayldan əldə edilmiş sətrin 

n uzunluqlu 16-lıq sistemdəki alt sətirlərindən ibarətdir [Sornil, 2013, 60]. İcra 
oluna bilən binar zərərli proqramdan n-qramların əldə edilməsi üçün “IDA 
Pro”, “kfngram”, “pefile” (python paketi), “PEview”,  “hexdump” kimi proqram 
vasitələri mövcuddur. Adətən, n-in qiyməti 1-9 arasında götürülür və n-in 
qiyməti artdıqca hesablamaların sayı artır [Kang et al, 2016, 8]. Cədvəl 1-də 
n-qramlara aid nümunələr verilmişdir. 

Cədvəl 1. n-qramların çıxarılmasına nümunə. 

1-qram (uniqram) 0A34AC10 

2-qram (biqram) 0A A3 34 4A AC C1 10 

3-qram (triqram) 0A3 A34 34A 4AC AC1 C10 

4-qram (tetraqram) 0A34 A34A 34AC 4AC1 AC10 

 
Maşın təlimi metodlarının tətbiqi 
Maşın təlimi alqoritmlərinin öyrədilməsi üçün əldə edilmiş n-qramlar 

üzərində yüksək dəqiqlik almaq məqsədi ilə əlamətlərin seçilməsi prosesi 
aparılmalıdır. Bunun üçün entropiya, tezlik, ksi-kvadratı, GINI indeksi üsulları 
tətbiq edilə bilər. Seçilmiş əlamətlərdən ibarət baza proqnoz üçün maşın 
təlimi modelinin girişinə verilə bilər (Şəkil 1.). Məqsəd zərərli proqramı 
aşkarlamaq olduğu üçün model zərərli və ya zərərsiz olaraq iki sinifdən birini 
çıxışa verir. Bu cür klassifikasiya məsələlərində ən etibarlı model olaraq 
“xgboost” (eXtreme Gradient Boosting) alqoritmi istifadə edilə bilər. Yüksək 
dəqiqlik, resurs və vaxta qənaət kimi üstünlükləri ilə fərqlənən alqoritm  çoxlu 
sayda reqressiya qərar ağaclarının nəticələrinin additiv kombinasiyasını 
çıxışa verir [Wang et al, 2017, 3].  
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Nəticə 
Siqnatura əsasında statik üsulla aşkarlama aparan antivirusların sıfırıncı 

- gün və ya yayınma üsulu tətbiq edilmiş zərərli proqramları aşkarlaya bil-
məməsi əsas çatışmazlıq hesab olunur. Dinamik analiz üsulunda isə zərərli 
proqram “sandbox” mühitində icra edilir ki, son zamanlar zərərli proqram 
istehsalçıları zərərli proqramları dinamik mühitin əlamətlərinə rast gəldikdə 
özünü gizlətmə funksiyası ilə təchiz etməyə yönəlmişdir. Zərərli proqram 
üzərində n-qramların analizi üsulunun tətbiq edilməsi zamanı icra oluna bilən 
faylın dinamik mühitdə icrasına ehtiyac qalmır. Bundan əlavə, zərərli proq-
ram istehsalçıları tərəfindən mövcud zərərli proqrama yayınma üsulları 
(paketləmə, polimorfizm, metamorfizm) tətbiq edilsə də, n-qramların zərərli 
proqramda yerləşmə mövqeyi dəyişmir.  

Bu işdə sıfırıncı-gün zərərli proqramlarının aşkarlanması məqsədilə PE 
fayllarından n-qramların çıxarılması, seçilməsi, əldə edilmiş n-qram bazasına 
klassifikasiya üçün xgboost alqoritminin tətbiq edilməsi məsələləri analiz 
edilmişdir. 
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Xülasə 
Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin icra etdiyi bir sıra zərərli məqsədlər (nüfuzdan salma, 

saxta xəbər yayma, manipulyasiya, seçkilərə təsir və s.) olduğundan saxta profillərin aşkar-
lanması üçün bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Saxta profillərin aşkarlanmasında bir sıra 
supervizorlu və supervizorsuz maşın təlimi yanaşmaları geniş istifadə edilir. Bu işdə həmin 
məqsədlə klasterləşdirmə metodları tətbiq edilir. 

Açar sözlər: sosial şəbəkələr, saxta profillər, klasterləşdirmə, maşın təlimi 
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Giriş 
Sosial şəbəkələrin izləyici kütləsi gün keçdikcə artdığından bu sosial 

platformlarda icra edilən zərərli əməliyyatlar çox sayda insana mənfi təsir 
göstərir. İnsan və ya təşkilatların nüfuzdan salınması, prezident seçkilərinə 
təsir, manipulyasiya s. kimi əməliyyatların icrası zamanı saxta profillərdən 
istifadə edilir. Bu zaman bir şəxs birdən çox sayda hesabı idarə edir. Bir sıra 
saxta profillər qrup şəklində fəaliyyət göstərir (məsələn, trollar, kuklalar, sibil 
hesablar, botlar və s.). Belə olan halda saxta profillərin tək-tək klassifikasiya 
edilməsindənsə, qrup şəklində klasterləşdirilməsi ilə də bağlı işlər görülmüş-
dür. Bu tezisdə sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanmasında klas-
terləşdirmə metodları tətbiq edilmişdir. 

Əlaqədar işlərin icmalı 
İstifadəçi tərəfindən daxil edilən ad, e-poçt ünvanı, şirkət və ya universi-

tet kimi məlumatları əsas əlamətlər kimi istifadə edilərək, saxta profillərin zə-
rərli və ya qanuni olaraq klassifikasiya edilmişdir. Burada müəlliflər LinkedIn-
də qeydiyyatdan keçən IP ünvan və qeydiyyat tarixi ilə qruplaşdırılmış hesab 
məlumatlarını təhlil etmək üçün freymvork tətbiq edilmişdir [C. Xiao et al, 
2015, 91-101]. Botnetlər tərəfindən idarə edilən hesabların aşkarlanması 
üçün onlayn hesab və IP ünvanı arasındakı xəritədən istifadə edərək fəaliy-
yət göstərən EVILCOHOR adlı sistemi tətbiq edilmişdir [G. Stringhini et al, 
2015, 563-578]. SynchroTrap adlı zərərli hesab aşkarlama sistemi hazırlan-
mış və tətbiq edilmişdir. Təklif edilmiş sistem istifadəçi hesablarını hərəkət-
lərinin bənzərliyinə görə klasterləşdirir və davamlı müddətdə eyni vaxtda eyni 
şəkildə hərəkət edən zərərli hesabların böyük qruplarını aşkarlayır [Q. Cao 
et al, 2014, 477-488].  

Saxta profillərin aşkarlanmasına klasterləşdirmə və klassifikasiya 
metodlarının tətbiqi 

Sosial şəbəkələrdə olan saxta profillər bir sıra zərərli fəaliyyət göstərirlər. 
Saxta profilin yaradılması zamanı birinci görülən iş şəxsin öz kimliyini gizlət-
məsidir. Saxta profillərin izləyici sayı az olur, günün müəyyən vaxtlarında, 
müəyyən sosial şəbəkələrdə, müəyyən mövzu üzrə müzakirə aparırlar, profil 
şəkillləri özlərinə aid olmur, bir şəxs birdən çox saxta profilə sahib olduğu 
zaman yazı stilləri oxşayır və s. Saxta profillərin aşkarlanması zamanı bir sıra 
əlamətlərdən istifadə edilir. Bu tezisdə Github-dan götürülmüş 2818 sayda 
profil (1337 saxta, 1481 real) status sayı, izləyici sayı, dostlar sayı, favorit 
sayı, izlənənlər sayı (ing. listed_count), cins kodu və dil kodu kimi verilənlər-
dən ibarət baza istifadə edilmişdir [Gupta, 2020]. Orange proqram təmina-
tında verilənlərə PCA alqoritmi tətbiq edilmiş, sonra k-means, DBSCAN və 
kNN alqoritmləri tətbiq edilmişdir. PCA alqoritminin tətbiqi zamanı variasiya 
80%, komponentlərin sayı 5 olmuşdur. Eksperimentlərin nəticələri uyğun ola-
raq şəkil 1, şəkil 2 və şəkil 3-də göstərilmişdir. Bu şəkillərdə PC5-in PC3-dən 
asılılığı vizuallaşdırılmışdır. 

https://github.com/harshitkgupta/Fake-Profile-Detection-using-ML/tree/master/data
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                           Şəkil 1. k-means                                              Şəkil 2. DBSCAN 

 
                             Şəkil 3. k-NN 

Nəticə 
Saxta profillərin aşkrlanmasında əsasən klassifikasiya alqoritmləri istifa-

də edilir. Bununla yanaşı bir sıra saxta profillər qrup şəklində fəaliyyət gös-
tərdiyindən onlar arasında bəzi oxşarlıqlar olur (yazı stilləri, coğrafi məkan, 
müzakirə mövzusu və s.). Bu oxşarlıqlardan istifadə edərək saxta profil qrup-
larının aşkarlanmasına klasterizasiya metodlarının tətbiq edilməsi yolunda 
da araşdırmalar aparılmaqdadır.  
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Abstract 
Face detection is one of the main apprehensions in the field of security and surveillance 

systems. In the paper for face detection, an overview of the chosen methodology and its 
effectiveness are illustrated from the processing time and accuracy point of view. Also, the 
general architecture of the solution is analyzed on the grounds of software implementation. 

Keywords: Face Detection, DNN 

INTRODUCTION 
In the modern world, humans fell the need for a safety assurance for 

their accommodations. In order to diminish the number of hazardous and 
unwanted situations, security and surveillance systems are developed on 
different platforms. Behind the most contemporary security and surveillance 
systems stands the use of face detection [Wang et al., 2014]. Face detection 
is a system in which an arbitrary digital image is given as an input of a 
process that distinguishes every human face and their features from the rest 
of the image [Ho et al., 2008]. Predominantly recommended face detection 
is based upon software algorithms to reduce and cancel out incorrect alerts 
and enhance the detection rate in actual security and surveillance systems.  
Nevertheless, more complicated algorithms that hamper real-time 
applications necessitate more processing time [Wang et al., 2014]. Thus, this 
paper proposes a better solution to implement face detection technology in 
surveillance systems by ensuring less processing time and higher accuracy 
results 

I. THE GENERAL ARCHITECTURE OF THE SOLUTION 
Solution architecture is a preliminary plan that intends to bring a set of 

various solutions, practices, applications, and operations together due to 
define needs and requirements.  It simply delineates a specific solution to the 
problem in an architectural way which determines definite vision for the 
present and future and solutions precisely. Coming to the general architecture 
of the solution, the whole process between the client device and the main 
device is illustrated:  

Firstly, the process is initiated by capturing the face as some person 
approaches the door. Then captured image is sent to the server directory for 

mailto:vganboyzada2020@ada.edu.az
mailto:amahammadli2020@ada.edu.az
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captured image files. Simultaneously, time stamp of the capture process is 
stored in a relational database. All information is directed to the user device 
as the client ask the database for captured image and records by using 
certain commands in the Telegram Bot [Made et al., 2018]. 

 

II. FACE DETECTION TECHNIQUE 

Generally, two approaches exist for face identification in the image: 
feature-based and image-based approach [Kumar et al., 2018, 927-948]. 
The Feature-based approach extracts facial features from image and 
matches is against known features of a human face [Jin et al., 2007, 896-
900]. In appearance (Image) based methods template are learned from 
examples in images. Compared to this approach, image-based approaches 
recognize face patterns with examples. Detection errors due to incomplete 
facial knowledge can be eliminated with this approach [Jin et al., 2007, 896-
900]. Moreover, these methods use statistics and machine learning to find 
distinctive features of the face and non-face images. Its examples are neural 
networks, HMM, DNN, SVM, and AdaBoost. [Jin et al., 2007, 896-900]. Our 
solution uses the DNN method, which is based on pre-trained Caffe models. 
[QI et al., 2009, 3105–3107]. 

III. SOFTWARE IMPLEMENTATION 

The software includes three basic modules; face detection [S.V et al., 
2016], device functionality, Telegram bot. The device functionality and client 
bot have a common point of destination which is the main server. The main 
server supports an RDBMS and additionally provides online storage.  

First two of the software modules (Face detection and device 
functionality) are meant for the main device and contains the source code for 
face detection, image storage, database manipulation. The third module 
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(Telegram Bot) is to be developed to provide the user with a friendly and 
limited interface that enables access to the system. 

To detect a face with a built-in camera, the solution includes a Python 
code that uses OpenCV [Gupta et al., 2017] and CVLib libraries and the 
techniques that are previously mentioned in the above section. The part of 
the software in which face detection is achieved contains the source code 
which detects the face, crops out the area of the image on which there is a 
face found, and exports the resulting image file to local storage for further 
processing. 

CONCLUSION 

Motivated by certain problems and requirements for building a 
surveillance system we proposed the project that targeted to build the smart 
security camera which works with face detection.  For a real-time face 
detection system, we presented a method named DNN which helped us to 
capture the images with high accuracy and speed. Compared to other 
approaches DNN is evaluated as the best option in terms of efficiency and 
reliance. Considering the dynamic movement of faces capturing a human face 
could be challenging under many possible rotational circumstances [Curran et 
al., 2005]. However, the proposed approach can detect faces in any angle of 
rotation which means it guarantees the users with successful results. 
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With the growth of the volume of processed data, there is also a growing 
need for their rapid processing. Using a plenoptic camera, the amount of data 
grows by using microlenses installed in front of the conventional image 
sensor. The amount of data obtained with one shot of the camera can reach 
more than 255 images. For the rapid processing of a huge amount of data, 
modern graphics cards are used. 

The goal of given work is acceleration of spatial and angular super 
resolution (SR) algorithms using the light field (LF) camera images. In 
addition to SR algorithms, disparity estimation algorithm was proposed which 
became a fundamental step towards fast angular and spatial SR image 
generation. In parallel, the backward disparity map (i.e. inverse disparity) was 
calculated which became an important instrument in angular SR achievement.  

After several experiments carried out with many LF images, significant 
results in speed up of algorithm and in image quality were achieved. The 
calculations of separate blocks used in estimation of disparity estimation 
showed very low computation time on GPU leading to five times reduction of 
overall runtime compare to CPU execution. Apart from acceleration of 
disparity estimation algorithm, the quality of final disparity map compared 
with other implementations showed low MSE for many scenes used in 
experiments.  

Estimation of precise disparity map contribute to the calculation of spatial 
and angular super resolution algorithms. The fast and robust multi-frame 
algorithm was used as main algorithm allowing to integrate disparity map into 
the process. Comparisons between classic interpolation methods such as 
bilinear and bicubic, and implemented algorithm showed 2 times more 
improvement of PSNR. Application of algorithm on GPU using all sub-
aperture images as input data contributed to achievement of 5 times speed 
up over the CPU. It can be possible to even more accelerate the algorithm 
on GPU by passing memory buffers which are outputs of GPU kernels as 
pointers to reduce read-write communication between CPU-GPU.  

The most significant result achieved in the work is acceleration of 
angular super resolution algorithm. Results are shown in Table 1.  
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Table 1 

 Computation time in seconds Speed up 
(compare CPU/GPU) CPU GPU 

Angular SR algorithm: 
Scene: “cotton” 

Input size: [512 × 512] 

≈  4.09522   ≈  0.1067 ≈ 38.38 

CPU: 2.2 GHz Intel Core i5 
GPU: NVIDIA Tesla P100-PCIE-16GB 

 
As a result, 38 times decrease of computation time was gained over 

CPU implementation. Besides, the occlusion caused by estimating novel 
view from central sub-aperture image was eliminated. 
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Xülasə 
Bu işdə normal və anomaliya hallarından ibarət olan verilənlərə sinifləndirmə alqoritmləri 

tətbiq olunmuş, alınan nəticələr müqayisə olunmuşdur. 
Açar sözlər: IDS, maşın təlimi, sinifləndirmə 
 

Giriş 
Müdaxilələrin aşkarlanması sistemləri (Intrusion Detection System, IDS) 

şəbəkədə baş verən icazəsiz fəaliyyətləri və istismarları aşkar edən proqam 
və texniki təminatdır. IDS-lər müdaxilələrin aşkarlanması üçün istifadə olu-
nan metodlara görə iki kateqoriyaya bölünür: anomaliyaların aşkarlanması, 
sui-istifadə hallarının aşkarlanması. Sui-istifadə əsaslı metodda IDS təlim 
məlumatları əsasında nümunələr yaradır və bunlardan istifadə edir. Bu me-
todda yalnız əvvəlcədən məlum olan hücumlar aşkar edilə bilir. Anomaliya 
əsaslı İDS normal davranışı müşahidə edir, bu davranışda dəyişikliklər 
olduqda onları anomaliya kimi qəbul edir. Bu növ İDS yeni, əvvəlcədən 
məlum olmayan hücumları aşkar edə bilir. 

Maşın təlimi metodları sinifləndirmə, klasterləşdirmə və aşkar edilməsi 
üçün daha dəqiq modellərin yaradılmasına imkan verir. Müxtəlif məqalələrdə 
Süni Neyron Şəbəkələr, SVM (Support Vector Machine) və Naive Bayes 
əsaslı metodların IDS-lərə tətbiqi təklif olunmuşdur. Fərqli metodların kombi-
nasiya olunaraq hibrid metodların IDS-lərə tətbiqləri işlənilir. 

Maşın təlimi alqoritmləri 
E. Naive Bayes alqoritmi. Bu alqoritm Bayes teoreminə əsaslanan öy-

rənmə alqoritmidir və tənbəl alqoritmlər sinfinə daxildir. Naive Bayes alqo-
ritmi vasitəsilə sinifləndirmə daha asan və sürətli yerinə yetirilir. 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

Burada, P(A)-A hadisəsinin baş vermə ehtimalı, P(B)-B hadisəsinin baş 
vermə ehtimalı, P(A|B)- B hadisəsi baş verdikdə A hadisəsinin baş vermə 
ehtimalı, P(B|A)- A hadisəsi baş verdikdə B hadisəsinin baş vermə ehtimalını 
bildirir. 

F. K-ən yaxın qonşular (KNN-K Nearest Neighbors) alqoritmi. Bu 
alqoritm ən sadə və geniş istifadə olunan alqoritmlərindən biridir. Naïve Bayes 
alqoritmi kimi bu alqoritm də tənbəl öyrənmə alqoritmlər sinfinə daxildir. 
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Alqoritm yerinə yetirilməzdən əvvəl K qiyməti seçilir. Bu qiymət elementin 
hansı sinfə daxil olduğunu tapmaq üçün götürülən ən yaxın elementlərin sa-
yıdır. Elementlər arasındakı uzaqlıq adətən Evklid funksiyası vasitəsilə tapı-
lır. Məsafəni ölçmək üçün Manhattan, Minkowski ve Hamming funksiyaların-
dan da istifadə oluna bilər. 

G. C4.5 alqoritmi. Bu alqoritm qərar ağacları alqoritmlər sinfinə daxildir. 
İD3 alqoritminin təkmilləşdirilmiş versiyası hesab oluna bilər. C4.5 alqoritmin-
də məqsəd Şennon İnformasiya Teoremindən (Shannon’ın Informatin 
Theory) istifadə edərək qərar ağacının optimallaşdırılmasıdır və buna görə 
də entropiyadan istifadə olunur.  

Entropiya: 
𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷) = −𝛴𝑖=1

𝑚 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 
A-nın dəyəri: 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝐴(𝐷) = −𝛴𝑗=1
𝑣
|𝐷𝐽|

𝐷
𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷𝑗) 

Dəyər qazancı: 
𝐺𝑎𝑖𝑛(𝐴) = 𝐼𝑛𝑓𝑜(𝐷) − 𝐼𝑛𝑓𝑜𝐴(𝐷) 

Burada, D-hədəf dəyişən (anomaliya və normal hal), m-hədəf dəyişənin ala 
biləcəyi qiymətlər (2), A-təxmin edici dəyişən (protocol_type, service və s.), 
v-təxminedici dəyişənin ala biləcəyi dəyərlərin sayını(protokol tipi üçün: tcp, 
udp, icmp – 3) bildirir. 

H. SVM (Support Vector Machine) alqoritmi. Bu alqoritm statistik öy-
rənmə teoreminə əsaslanır. Alqoritm istifadə edildikdə iki sinif arasında ən 
uyğun yer tapılaraq sərhəd xətti çəkilir. Bu xətt hər iki sinfin elementlərinə ən 
uzaq məsafədə yerləşməlidir. 

Eksperiment və nəticələrin müqayisəsi 
Eksperimentin yerinə yetirilməsi üçün KDD-99 verilənlər çoxluğundan 

istifadə olunmuş,  22544 (normal – 9711, anomaliya – 12833) nümunəyə 
baxılmışdır.  

 

        Metodlar 
 

Metrikalar 
Naive Bayes KNN C4.5 SVM 

True Positive 0.950 0.969 0.986 0.927 

True Negative 0.699 0.981 0.986 0.961 

False Positive 0.301 0.019 0.014 0.039 

False Negative 0.050 0.031 0.014 0.073 

Precision (true pos) 0.705 0.974 0.982 0.947 

Recall 0.950 0.969 0.986 0.927 

F-measure 0.809 0.972 0.984 0.937 

Cədvəl 1. Metodların qiymətləndirilməsi. 
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Alqoritmlərin analizi Weka proqramı vasitəsilə aparılmışdır. Analiz 42 
atributa görə aparılmışdır, bura protokulun tipi, xidmətin adı, host sayı və s. 
aiddir. Cədvəl 1-də müxtəlif metrikaların nəticələri göstərilmişdir. 

Nəticə 
Burada anomaliyaların aşkarlanması üçün istifadə oluna biləcək dörd 

müxtəlif maşın təlimi alqoritmi və onların nəticələri müqayisə olundu. Hansı 
alqoritmin daha effektiv olduğu Precision, Recall və F-measure dəyərlərinə 
əsaslanaraq tapılır. Eksperimentə əsasən ən effektiv alqoritm C4.5 
alqoritmidir. 
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Abstract 
Traffic congestion is one of the worst problems in many countries. Traffic congestion 

wastes a huge portion of the national income for fuel and traffic-related environmental and 
socioeconomic problems. This paper presents a fully automated system for traffic analysis. 
These types of analysis systems have a wide spectrum of usage. For example, it is possible 
to monitor the traffic or try to predict characteristics of the future traffic flow. The presented 
system is able to count passing cars, determine their direction and lane which they are taking. 
The goal is to run the system without any manual calibration or input whatsoever. The full 
automatism of the system is required if the system should be usable with already mounted 
uncalibrated cameras which are spread over highways.  

Keywords: Smart City, Traffic Management, Traffic Light Timing, Traffic Light Control 
and Coordination, Signal timing, Computer Vision, Image Processing. 
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RELATED WORKS 
Introducing smart mobility opens up possibilities to make traffic safer, 

improve flow, reduce environmental impact and facilitate accessibility and 
livability of cities. Imagine a city that gives priority at traffic lights to 
emergency vehicles with blue light, so they reach their destination sooner 
and the amount of accidents at intersections is reduced. Priority for public 
transport will lead to predictable time schedules. Trucks are guided through 
or around the city in the most efficient way with as few stops as possible to 
save fuel and emissions. Also consider traffic lights that extend the duration 
of the green light automatically based on the level of mobility of pedestrians. 
Or imagine groups of children cycling to school and crossing junctions safely, 
because they are ‘seen’ well ahead of the intersection and get green without 
breaking up the group [1]. 

In order to detect cars, some people use particle filtering or Kalman 
Filtering [2]. The central point of the method is to consider that the particles 
belonging to the same vehicle have cohesion of movement, and cohesion of 
spatial and temporal positions, and are grouped taking into consideration 
such aspects. To refine the grouping results obtained, background 
information is used to validate the particle clusters [3].  

Accurate traffic data acquisition is essential for effective traffic 
surveillance, which is the backbone of advanced transportation management 
and information systems (ATMIS). Inductive loop detectors (ILDs) are still 
widely used for traffic data collection in the United States and many other 
countries. Three fundamental traffic parameters—speed, volume, and 
occupancy—are obtainable via single or double (speed-trap) ILDs. Real-time 
knowledge of such traffic parameters is typically required for use in ATMIS 
from a single loop detector station, which is the most commonly used. 
However, vehicle speeds cannot be obtained directly. Hence, the ability to 
estimate vehicle speeds accurately from single loop detectors is of 
considerable interest [4]. 

At traffic light control and coordination, Advanced Traffic Management 
system and solution is designed to monitor, control and to provide safety 
through and through on highways.  

PROPOSED SYSTEM ARCHITECTURE 
Artificial neural networks (ANNs) are relatively new computational tools 

that have found extensive utilization in solving many complex real-world 
problems. The attractiveness of ANNs comes from their remarkable 
information processing characteristics pertinent mainly to nonlinearity, high 
parallelism, fault and noise tolerance, and learning and generalization 
capabilities. ANN-based models are empirical in nature, however they can 
provide practically accurate solutions for precisely or imprecisely formulated 
problems and for phenomena that are only understood through experimental 
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data and field observations. ANNs have been utilized in a variety of 
applications ranging from modeling, classification, pattern recognition, and 
multivariate data analysis [5]. So we have preferred to use Artificial Neural 
Networks in our project. 

The primary focus is to reduce traffic jams (especially those called 
“Phantom Traffic Jams”) via the help of automatic system driven by neural 
network. In order to launch autonomous traffic management system 
developed by our team and implemented via RNNs with LSTM, we primarily 
get input values from the sensors or cameras distributed over the whole 
network of roads. Those input values include: 
1)  Average speeding rate (power)  is intended to take into account the 

fact that cars which stopped in traffic will require some time to accelerate 
and continue to ride and as these values are different for various 
vehicles, to measure average value is preferable; 

2)  Average size of vehicles  is the ratio of total areas of cars to the area 
of road investigated, it acts as a direct factor defining density of the traffic; 

3)  Pedestrian density in the road  is which area of the road is occupied 
by pedestrians’ passages (that are actively utilized at the moment of 
prediction) (ratio); 

4)  Weather factor  is the factor between 0 and 1 defining climatic effect 
on traffic jam; 

5)  Cumulative density  is the average density of roads from which there 
is a traffic flow to road investigated; 

6)  Performance of traffic light  as the traffic lights are major “governors 
of roads”, we must take into account their performance when estimating 
traffic density: it is the ratio of rush hours of traffic to total number of 
hours in a day 

7)  Obstacles in the road  this can include the accidents happened in 
road, blockage in the roads such as narrowing down road’s size due to 
construction purposes and parking or even double parking that can  
decrease areas for moving vehicles, this factor can be treated as ratio 
of occupied area to total road area; 

8)  Saturation flow rate   Saturation flow rate is an elementary parameter 
to measure the traffic capacity and vehicle discharging time at 
intersections. The saturation flow rate crossing a signalized stop line is 
defined as the number of vehicles per hour that are able to cross the line 
if the signal remained green all of the time: 

�̅� =  
1

𝑁
∗ ∑𝑇 ∗

𝑁 − 1

𝑇𝑁 − 𝑇1

𝑁
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In the equation, �̅� is the average value of saturation flow, N is the number 
of vehicles, T is unit time (one hour) in seconds, Tm and Tn are the time 
when the N–th and first vehicles passing through. 

9)  Average velocity  is the average velocity of the vehicles moving 
through the road; 

DISCUSSION OF RESULTS 

These values will be normalized to the range from 0 to 1 and will be fed 
into recurrent neural network as an input array. We will primarily Keras to 
create RNN which will consist of 3 dense and 2 dropout layers and also utilize 
“Relu” activation function and “ADAM” optimizer. The number of neurons in 
hidden dense layers will be 20, 10 and 5, respectively. At the end, RNN will 
return output between 0 and 1 (1 corresponds for fully loaded road and 0 for 
no traffic). This output will represent density of traffic congestion. Figure 1 
represents basic structure of the artificial neural networks that can be 
implemented in order to predict traffic flow present in the road.   
 

 

Figure 1. Deep Neural Network Construction of System 

After obtaining the value of traffic jam’s density, we will use information 
about the size and usage level of the road in order to calculate how much 
time it is requires for road to be free of traffic. By calling usage level, we 
essentially imply the number of cars riding through the road divided by total 
number of cars moving in city (KNN algorithm can be utilized in order to 
assign values between 0 and 1 to various roads according to their usage 
level). In this way, we can find appropriate timing function that depends on 
traffic density of road, its size and usage level and thus calculate time 
required for road to be free of traffic, additionally interval of traffic lights to 
properly control roads. This system structure is computationally efficient and 
can run in a real-time basis while retaining very respectable detection rates. 
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For our project, OpenCV plays an important role. We take video frame 
by frame from cameras and process it with OpenCV. For the real-time traffic 
information, our aim is to benefit from CCTV cameras. Figure 2 depicts the 
graphical data about OpenCV part of project, and it also gives information 
about general system.  

 
Figure 2. Vehicle Detection in the traffic control and coordination process 

Several future enhancements can be made to the system. The detection 
and tracking and counting of moving vehicle can be extended to real-time 
live video feeds. Apart from the detection and extraction, process of 
recognition of other possible items in the road can also be done. By using 
recognition techniques, the vehicle in question can be classified. Recognition 
techniques would require an additional database to match with the given 
vehicle. The system is designed primarily to predict traffic density. It can be 
further devised to alarming system, detection of accidents and road blockages. 

CONCLUSION 

As a number of experiments are performed on the developed system, 
we currently endeavour to integrate our system to national and international 
databases which contain “BIG DATA”. In this way, we can further train our 
models and optimize deep neural network results. Apart from that, a system 
has been developed to detect and count dynamic vehicles on highways 
efficiently. The system effectively combines simple domain knowledge about 
vehicle classes with time domain statistical measures to identify target 
vehicles in the presence of partial occlusions and ambiguous poses, and the 
background clutter is effectively rejected. The experimental results show that 
the accuracy of counting vehicles was 96%, although the vehicle detection 
was 100% which is attributed towards partial occlusions.   

The computational complexity of our algorithm is linear in the size of a 
video frame and the number of vehicles detected. As we have considered 
traffic on highways there is no question of shadow of any cast such as trees 
but sometimes due to occlusions two vehicles are merged together and 
treated as a single entity.  



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

448 

References 

[1] https://dynniq.com/innovation/smart-mobility/ 
[2]  Xie, L.; Zhu, G.; Wang, Y.; Xu, H.; Zhang, Z. (2005). “Real-time vehicles tracking based 

on Kalman filter in a video-based ITS”. Communications, Circuits and Systems, 2005. 
Proceedings. 2005 International Conference on, vol.2, no., pp. 2 vol. (xviii+1411), 27-30 
May 2005. 

[3]  [IEEE 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology 
Conference (I2MTC) - Minneapolis, MN, USA (2013.05.6-2013.05.9)] 2013 IEEE 
International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) - 
Tracking and counting vehicles in traffic video sequences using particle filtering 

[4]  https://www.researchgate.net/publication/247344714_Real-
Time_Traffic_Measurement_from_Single_Loop_Inductive_Signatures 

[5] https://www.researchgate.net/publication/12244015_Artificial_Neural_Networks_Funda 
mentals_Computing_Design_and_Application 

 
 
 

ANOMALY AND FAULT DETECTION IN A SYSTEM USING 
INTELLIGENT SOFTWARE 

Hajali Bayramov 

Baku Higher Oil School 
Baku, Azerbaijan 

hajalibayram@outlook.com 

Supervisor: Prof. Gancho Vachkov 

Abstract 
This paper shows some methodology for diagnosing anomaly or fault in the system by 

refining the data collected during some period of operations. Collected data are being 
compared to the previously known dataset and some conclusion is drawn by using intelligent 
software developed based on some machine learning algorithms developed. The result will 
show a similarity level of both datasets and indicate the closeness of cases.  
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The first steps of research are understanding the clustering method. 
Basically, clustering is to discover the natural grouping(s) of a set of patterns, 
points, or objects. It is ‘‘a statistical classification technique for discovering 
whether the individuals of a population fall into different groups by making 
quantitative comparisons of multiple characteristics. ” An example of clustering 
is shown in Fig1. 

One way to determine cluster centers is called the K-means algorithm. 
You’ll define a target number k, which refers to the number of centroids you 
need in the dataset. A centroid is the imaginary or real location representing 
the center of the cluster. Every data point is allocated to each of the clusters 
by reducing the in-cluster sum of squares. In other words, the K-means 
algorithm identifies k number of centroids, and then allocates every data 
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point to the nearest cluster, while keeping the centroids as small as possible. 
The ‘means’ in the K-means refers to averaging of the data; that is, finding 
the centroid. 

 
Fig. 1: Artificial data points that show 4 clusters (denoted by 4 colors) 

Fuzzy C-Means - The objective functions are virtually identical, the 
only difference being the introduction of a vector which expresses the 
percentage of belonging of a given point to each of the clusters. Example of 
a Partition Matrix in the case of p = 6 data and C = 3 clusters: 

 

Here we can see that each data point’s membership degree differs from 0 to. 
The main goal is to measure the difference between two datasets using the 
difference between their cluster centers. The novelty of this paper is to offer 
some new methods in order to compare the results. Previously found 
algorithms are Grid Fuzzy Models and partially Fuzzy Grid Models. My aim 
is using part of these methods devising different algorithms. Fuzzy C-Means 
algorithm will also be used in this brand new technology.      
Fuzzy Grid Models - Here each dimension of parameters divided into the 
determined number of cells. Fig. 2 will help to visualize it: 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Data points made up 1600 points



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

450 

 
Fig. 2: 49 grid cells created based on artificial data  

 
By calculating the difference between each cell’s membership density 

for data points and comparing it with the next data sets we achieve some sort 
of comparison between two sets of data. 

Practical application - During the research, all methods will be being 
tested on real data extracted from the oil treatment facility. Data has 5-6 
columns in which only 2-3 columns are used for test purposes since huge 
data needs more efficient and powerful machines. As we proceed we will see 
that as the dimension increases processing gets slower and slower, but the 
accuracy of distinction gets better. 

 
Fig. 3: Real data that is used during testing 

Reference 

1. [Jain, 2009, Data clustering: 50 years beyond K-means] 
2. [Vachkov, Alili, Namazov, 2017, Grid Fuzzy Models with Variable Boundaries and their 

Application to Monitoring of Plant Operations] 
3. [Vachkov, Stoyanov, Christova, 2016, Partial Fuzzy Grid Models and Application to 

Condition Monitoring of Photovoltaic Systems] 
  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Grid cells Data Points

100

105

110

115

120

125

130

135

65 70 75 80 85 90 95



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

451 

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПЛАСТОВ 

Людмила Сухостат 

Институт Информационных Технологий НАНА 
Баку, Азербайджан 

lsuhostat@hotmail.com 

доктор философии по техническим наукам, доцент Ядигяр Имамвердиев 

 
Аннотация 
Адаптация модели пласта к реальным данным, полученным в процессе добычи 

нефти, имеет важное значение для прогнозирования будущей производительности и 
принятия решений о пласте. Традиционные методы адаптации имеют ряд недостатков, 
которые ограничивают их применение в сложных пластах. В работе анализируются 
существующие подходы к проблеме адаптации моделей, рассматривается применение 
глубокого обучения к набору данных PUNQ-S3, и определяются направления 
дальнейших исследований по этой теме. 

Ключевые слова: глубокое обучение; адаптация модели; EnKF; CNN; DBN 
 

Наиболее сложным этапом моделирования пластов нефти и газа 
является адаптация модели к фактическим данным, полученным в 
процессе добычи. Проблема заключается в том, что при разработке мо-
дели исходная информация о геологических, петрофизических и флю-
идных свойствах пласта определяется экспериментально с опреде-
ленной ошибкой, а с другой стороны. Эти свойства охватывают лишь 
небольшую часть пласта и, имеют большую степень неопределенности. 

Адаптация модели – очень сложная некорректная обратная задача, 
в которой требуется откалибровать модель пласта для воспроизведе-
ния исторических данных, таких как дебиты или измерения давления в 
скважинах. Как и большинство обратных задач, адаптация модели 
имеет неединственное решение. Это означает, что различные комби-
нации параметров могут давать хорошие совпадения наблюдаемых 
данных. 

Разработка методов адаптации моделей начинается с 1970-х годов, 
и в одной из первых работ адаптация модели была сформулирована 
как задача оптимального управления [Chen et al., 1974]. В литературе 
предложены многочисленные методы адаптации моделей, и их можно 
условно разделить на три категории [Hajizadeh et al., 2011]: градиентные 
методы, методы стохастической выборки и методы Ensemble Kalman 
Filter (EnKF). 

Самыми популярными из них являются методы EnKF [Evensen, 
1994]. Методы на основе EnKF имеют недостатки, связанные с двумя 
основными аспектами [Jung et al., 2018]: 1) гипотезы о Гауссовом рас-
пределении и линейности модели; 2) использование сравнительно 
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небольших ансамблей. Выходом из этой ситуации может быть приме-
нение методов глубокого обучения [Goodfellow, 2016]. 

Для представления сложных геологических моделей была разра-
ботана новая малоразмерная параметризация, основанная на анализе 
главных компонентов (Principal Component Analysis, PCA) и сверточных 
нейронных сетях (Convolutional Neural Network, CNN) [Liu Y., 2019]. CNN-
PCA включает набор метрик, основанных на сводной статистике нели-
нейных откликов фильтра геологических моделей на обученную глубо-
кую CNN. 

[Mosser, 2019] рассматривают адаптацию модели пласта к наблю-
даемым данным о давлении и скоростях флюида. Используется 
генеративно-состязательная сеть (Generative Adversarial Network, GAN), 
предварительно обученная на геостатисти-ческих моделях. Обратная 
задача решается путем оптимизации в пространстве скрытых перемен-
ных глубокой генеративной модели. Для градиентного спуска по скры-
тым переменным, используется сопряженные уравнения прямой за-
дачи. 

Для адаптации фациальных моделей с ансамблевыми методами 
[Canchumuni, 2017] предлагает новую параметри-зацию, основанную на 
глубоком автоэнкодере. 

[Canchumuni, 2018] предложили метод параметризации геологи-
ческих фаций с помощью сети глубокого доверия (Deep Belief Network, 
DBN), используемой в качестве автоэнкодера. Для обучения DBN ис-
пользуются большие наборы фациальных реализаций. Кодер строит 
непрерывную параметризацию фаций, и адаптация выполняется 
итеративно на основе ES-MDA (Ensemble Smoother with Multiple Data 
Assimilation). После каждой итерации ES-MDA применяется декодер 
для восстановления фаций. 

Использование сейсмических данных при адаптации модели все 
еще остается проблемой из-за большого размера этих данных. Так [Liu 
M., 2020] была разработана система ассимиляции сейсмических и 
данных добычи для прогнозирования статических моделей пласта с 
использованием глубокого сверточного автоэнкодера. 

Нами была проведена адаптация на основе ES-MDA с примене-
нием глубоких нейронных сетей. На Рис.1 показаны кривые точности и 
потерь для предлагаемой модели на наборе данных PUNQ-S3. 

В будущем планируется рассмотреть GAN к решению этой проб-
лемы. Они применяются для стохастической реконструкции изображе-
ний пористых сред, на основе ранее полученных изображений осадоч-
ных пород. При этом полученные синтетические изображения хорошо 
соответствуют ключевым статистическим и физическим параметрам 
пористых сред [Mosser, 2017]. 
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Рис. 1. Результаты экспериментов 

В работе было предложено применение ES-MDA к адаптации моде-
лей пластов, что подтверждает потенциал глубокого обучения к реше-
нию таких задач. 
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The main focus of this study aspires speech synthesis system that 
produces human speech artificially with accordance to a particular text. It is 
a software that will be used to create audio of electronic books in Azerbaijani 
language. From the point of our team, it is important to have software in 
Azerbaijani language because it will be a beneficial project for social media 
and news agencies as there is a lack of system to transform text to audio. 
Additionally, it will be valuable for anyone who wants to listen to a book in 
Azerbaijani language. Although, GOOGLE has an API that reads texts in 
Azerbaijani language, it does not sound natural and cannot meet the 
requirements. Because when we compare syntaxis and morphology of 
Azerbaijani language to any other language, it is quite different than them. 

To talk about processes, first of all recorded speeches will be uploaded to 
databases. They also need to be aligned with the given text. Then the main 
part comes, which is synthesis analyze and modelling – Artificial 
Intelligence/Machine Learning part. We started looking for best speech 
synthesis toolkit. Currently, there are lots of options, however, we were looking 
for a toolkit that has no restrictions of usage, and contains voice building tools, 
speech analysis utilities. Correspondingly, Mary & Idlak tools will be used for 
the modelling and almost whole project. Both are project that to build an end 
to end parametric TTS – Text To Speech system. In addition, we will also get 
help from Tangle – modified version of Idlak in Russian language. Computer 
needs to read the text and find the corresponding audio then retrieve it. 

The pace of the project is also depending on how much data is collected. 
Moreover, we gathered needed data from local news agency web sites. In 
addition, we also got data from other groups that works on similar project. 

This large text & voice database and system can also have contributions 
to development of other fields in Azerbaijan, such as web sites, other than 
previously mentioned, in order to provide audio of texts to users.  

Together all these features mentioned above, TEXDIO will be 
revolutionary system in our country and will help to development of 
technology and corresponding fields in Azerbaijan. 
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BİTKOİNİN QİYMƏTİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI ÜÇÜN   
DƏRİN TƏLİM METODLARININ TƏTBİQİ 

Sadiyeva Firəngiz, İmamverdiyeva Adilə 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu 
 Bakı, Azərbaycan 

sadiyeva.firengiz@gmail.com 

Elmi rəhbər: İmamverdiyev Yadigar  

Xülasə 
Bitkoin tarixən ilk kriptovalyutadır, kriptovalyuta dünyasında “qızıl” rolunu oynayır və 

onun mübadilə kursu əksər insanları maraqlandırır. Bu işdə Bitkoinin gündəlik mübadilə 
kursunu qiymətləndirmək üçün dərin rekurrent neyron şəbəkələrinin bəzi modelləri və zaman 
sıraları üçün standart hesab edilən ARIMA metodu tətbiq edilir.  

Açar sözlər: Bitkoin; proqnozlaşdırma; LSTM; GRU; ARIMA 
 

Giriş 
Ənənəvi valyuta kurslarının qiymətləndirilməsi üçün zaman sıralarından 

istifadə edilməsi praktikada geniş yayılıb. Lakin kriptovalyutaların zaman 
sıraları, adətən, çox mürəkkəb, qeyri-stasionar və olduqca çox küylü olurlar. 
Kriptovalyutaların xaotik təbiəti ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving 
Average) kimi klassik zaman sıraları modellərinin tətbiqini çox çətinləşdirir, 
çünki onlar zaman sıralarının paylanmasına və stasionarlığına ciddi şərtlər 
irəli sürürlər. Digər tərəfdən, maşın təlimi metodları, o cümlədən dərin təlim 
yanaşması (Deep Learning) [Goodfellow et al, 2016, 372] maliyyə zaman 
sıralarının proqnozlaşdırılmasında getdikcə böyük diqqət çəkirlər, çünki dərin 
neyron şəbəkələri əlamətləri avtomatik çıxarmaq imkanına malikdir, buna 
görə aprior analiz aparmağı və zaman sıralarının strukturunu əvvəlcədən 
bilməyi tələb etmir və qeyri-stasionar zaman sıralarına münasibətdə kifayət 
qədər etibarlıdırlar.   

Bu tədqiqatın məqsədi kriptovalyutaların mübadilə kursunun daha dəqiq 
proqnozlarının işlənməsi üçün dərin neyron şəbəkələrinin yuxarıda göstəril-
miş potensialından istifadə etməkdir [İmamverdiyev, 2020, 85-87].  

LSTM, GRU və ARIMA modelləri 
LSTM (Long-Short Term Memory) rekurrent neyron şəbəkələrinin bir 

növüdür, çox uzunmüddətli asılılıqları öyrənə bilir və bu onu zaman sıraları-
nın modelləşdirilməsi üçün çox əlverişli edir.  

LSTM bloku üç ventildən (ing. gate): giriş ventilindən (ing. input gate), 
unutma ventilindən (ing. forget gate) və çıxış ventilindən (ing. output gate) 
ibarətdir. LSTM ixtiyari zaman intervalında qiymətləri yadda saxlamağa xid-
mət edir və ventillərin hər birinə adi süni neyron kimi baxılır. 

Giriş ventili yeni qiymətin xanaya nə dərəcədə keçməsinə nəzarət edir 
(write əməli), unutma ventili cari blok qiymətinin nə dərəcədə yadda saxlan-
dığına nəzarət edir (reset əməli), çıxış ventilində çıxış generasiya edilir (read 
əməli). 

mailto:sadiyeva.firengiz@gmail.com
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GRU (Gated Recurrent Unit) 2014-cü ildə Chung J. və həmmüəllifləri 
tərəfindən təklif edilmişdir, LSTM-ə oxşardır, lakin hesablama və tətbiqlərdə 
daha sürətlidir [Chung J. et al, 2014, 4].  

GRU modeli iki ventildən ibarətdir: sıfırlama (ing. reset) və yeniləmə (ing. 
update). Sıfırlama ventili əvvəlki verilənlərin nə qədərinin unudulacağına qə-
rar vermək üçün istifadə olunur, yeniləmə ventili isə LSTM-də giriş və unutma 
ventilinə oxşar davranır: hansı verilənlərin atılacağına və əlavə ediləcəyinə 
qərar verir [Fu et al, 2016, 326, 327]. 

ARIMA ilk dəfə 1976-cı ildə G. Box və G. Jenkins tərəfindən təqdim 
edilmişdir. Vacib dəyişənlərin yalnız tarixi müşahidələrini tələb etdiyi üçün 
tətbiqi çox asan və sürətli həyata keçirilir. ARIMA (p, d, q) riyazi modeli 
aşağıda göstərilmişdir [İmamverdiyev və b, 2018, 52, Rebane et al, 2018, 2]. 

∆(𝑑)𝑌𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝑎𝑖∆
(𝑑)𝑌𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝑏𝑗휀𝑡−𝑗 + 휀𝑡

𝑞
𝑗=1 . 

𝑌𝑡– kəsilməz zaman sıraları; 

𝑎𝑖– AR modelinin parametrləri; 

𝑏𝑗– MA modelinin parametrləri; 

𝜇– yaranan ağ küy (ing. white noise); 

𝑝 – avtoreqressiv hədlərin sayı (AR – Auto-Regressive);  

𝑑 – stasionarlığı əldə etmək üçün diferensiallama tərtibi (I – Integrated);  

𝑞 – gecikmiş proqnoz səhvlərinin sayı (MA – Moving Average). 
Eksperimentlər 
Eksperimentlər üçün verilənlər açıq mənbədən - https://coinmarketcap.com 

saytından götürülüb. Bu saytda 5000-dən çox kriptovalyuta haqqında verilən-
lər toplanıb. Verilənlərin tərkibinə gündəlik açılış (Open), bağlanış (Close), ən 
yüksək (High) və ən aşağı (Low) mübadilə qiymətləri, mübadilə həcmi (Volume) 
və bazar kapitallaşması (Market cap) daxildir (dollar ilə ifadə olunur). 

LSTM və GRU modellərində aşağıdakı hiperparametrlər istifadə edilib:  
• Paketin ölçüsü – 1024; 
• Aktivləşmə funksiyası – ReLU (Rectified Linear Unit); 
• Optimizator – Adam;  
• Dropout əmsalı = 0.2; 
• Səhv funksiyası – MSE (Mean Squared Error). 

LSTM, GRU və ARIMA modelləri Python-da reallaşdırılıb. LSTM və GRU 
modellərinin nəticələrinə aid nümunələr uyğun olaraq şəkil 1 və 2-də göstərilib.   
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       Şəkil 1. LSTM modelində  nəticələr          Şəkil 2. GRU modelində nəticələr 

Eksperimentlərdə ARIMA, LSTM və GRU modelləri müqayisə edilir 
(Cədvəl 1.). Modellərin proqnozlaşdırma dəqiqliyini müqayisə etmək üçün 
MSE səhv funksiyasından istifadə edilir: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑦 − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1 . 

Cədvəl 1. Test edilmiş modellər üçün MSE 

Modellər MSE 

GRU  0.005508 

LSTM 0.009133 

ARIMA 0.009451 

Nəticə 
Bu məqalədə Bitkoinin qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün ARIMA, LSTM 

və GRU modellərinin tətbiqi həyata keçirilib. Eksperimentdən görünür ki, 
GRU və LSTM modelləri ARIMA modeli ilə müqayisədə daha dəqiq nəticələr 
verir. Gələcək tədqiqatlarda dərin təlim metodlarından istifadə etməklə müx-
təlif hiperparametrlər ilə digər kriptovalyutaların qiymətinin proqnozlaşdırıl-
ması nəzərdə tutulur. 
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Abstract 
Trend in modern technology world keeps development of autonomous vehicles (AV) in 

demand. Most of researches are intended to maintain safe decision-making algorithm of AVs. 
This project has aim to decrease error rate of predictive approach in case of blind spot created 
by bus or big-sized obstacles. 

Keywords: autonomous vehicles, Intelligent Blind Spot Detection 
 

Humans are complex beings. Their decisions and actions are not easily 
predictable and can’t be controlled. That is why, new algorithms are 
developed in case of interaction with humans. Autonomous vehicles also 
belong to this class. For example, AVs should predict actions of pedestrians.  

This project deals with avoiding dangers like pedestrians which are 
hidden by vision obstacles created by buses or big-sized cars.  

In Figure 1 it is clearly seen 
that car vision system does not 
see anything. Nowadays, 
predictive logic is used which 
gets ready for an emergency 
braking in case of pedestrian 
cross the road from the front of 
the truck. Here another problem 
should be considered. Safe 
region for emergency braking in 
autonomous vehicles is 
considerably less from human-
controlled vehicle regarding the 
thinking time but not sufficient. 40 km/h – 12 m; 50 km/h – 18 m; 60km/h 
29m. Predictive logic decreases the speed in these are regardless existing 
pedestrian.  

The same logic is applied in this thesis, but new case is added to the 
sequence. Addition is information that came from another observer 
autonomous vehicle by radio communication. Information contains data that 
structures a map using GPS and details of person. This person is defined by 
vision of observer autonomous vehicles. Characteristics of person is defined 
in AV and distance between observer vehicle and pedestrian is defined. If 

Figure 12: Pedestrian is not visible behind the car. 

mailto:mirakramagalarov@gmail.com
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person is behind the big obstacle, it will classify the target as danger. This 
will be mapped in observer AV and send via radio communication through 
certain licensed channel.  

Receiver AV will identify GPS coordinates and regarding the GPS error 
rate, AV should identify possible blind spots. Among possible blind spots, 
most likely cases will be chosen and predictive logic will be overridden by 
new algorithm. Speed will decrease to 20 km/h because of braking distance. 
This will ensure safe stop and no injury in case of pedestrian tries to cross 
the road.  

Autonomous vehicles have 6 different levels which indicate the working 
modes of automobiles. 

Level 0 is fully human driven 
cars. No autonomous solution is 
used and control completely 
depends on person. Level 1 
shares vehicle control with driver 
like Cruise control, adaptive cruise 
control, speed regulation, brake 
assistances. Level 2 has hands off 
feature in which driver should have 
attention on control of vehicle because of safety reasons. Level 3 creates 
condition for driver to use phone, do some other work but should be ready 
for emergency situations. Level 4 requires human interaction only in case of 
irregular surfaces. Level 5 offers optional steering wheels. For example, 
robotaxi. This solution is applicable for above Level 1 AVs. It can be used as 
assistance to the human driving and also as a feature of autonomous control. 

Observer AV will identify the pedestrian and its environment using 
Support Vector Machine Algorithm. Along with SVM, Artificial Neural 
Networks will be used. Train data are collected from streets using phone 
cameras, from different angles. Pedestrian datasets are collected from open 
source dataset search engines. It is going to be implemented in raspberry 
using Python script. 

The project results with decreasing error rate of widely used predictive 
logic. So, this algorithm will act in only case of detected pedestrian in blind 
spots created by big-sized vehicles. Predictive logic has an error rate of 1 out 
of 10. That is why it is necessary to work on this orientation. 
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Figure 13: Autonomous Vehicle Vision System 
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Abstract 
This thesis is about a software that I have developed that takes a photo of the number 

plate of a car, and recognizes characters on the number plate one by one, thus reading the 
number from the picture. This software is very crucial, especially in regard to parking lots and 
garages, where the controlling process of the vehicles can be automated by installing 
cameras. 

I preferred to use Python as my programming language, and utilized major image 
processing modules, such as OpenCV and Pillow. These modules helped me perform 
numerous operations on the given images a lot quicker than I could have achieved by 
manually writing the code for each operation that is required. I also implemented Google’s 
official Optical Character Recognition (OCR) module named “Tesseract”, which is a free-to-
use asset that is launched under Apache License. 

Keywords: Image processing, text recognition, OpenCV 
 

The workflow of the software is as follows: 
first, an image taken from the camera is saved 
in a folder, and then fed to the program (Figure 
1). The program then performs multiple image 
processing operations on the given image. 
As it can be seen from the Figure 1, the image 
fed to the program has slight rotation, light 
reflection and extra text. The program has to 
recognize number plates despite the quality of 
the photo, therefore it is important to test the program with images like this 
to test the accuracy of the detection algorithm that was implemented. 
In any image recognition task, it is critically important to take the advantage 
of grayscale conversion of the image, as it greatly influences the 
performance of the code. Although the grayscale version of a number plate 
may look similar to the regular one from human perspective, it is notably 
different from the computer’s perspective. The image is stored as a 3 ∙ 𝑤 ∙ ℎ 

matrix in computer’s memory, where 𝑤 is the width, and the ℎ is the height 
of the image in pixels. When the grayscale filter is applied, since the values 
of red, green and blue channels will be the same, we only need to store the 
intensity of each channel, which will increase the memory efficiency by 3 
times, therefore allowing the program to run different operations on the image 

Figure 1. An example image 

that is fed to the program 
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3 times faster in theory. Figure 2 illustrates 
the grayscale conversion of the example 
image. 

Due to the sharpness of the image, 
although the grayscale conversion eliminated 
the majority of the complexity from the 
image, there is still some extra detail left on 
the image (the white space around the 
number and the letters). This can be due to 
the camera lens fault, the stain/dirt on the 
number plate, the noise, the excessive detail 
in the frame or many other reasons. To get 
rid of these, one should use a blurring 
function, and the blurring function that is 
widely used in image processing is the 
Gaussian blur, named after the famous 
mathematician. This blurring filter applies 
the Gaussian function to every pixel of the 
image (Figure 3): 

𝐺(𝑥, 𝑦) =  
1

2𝜋𝜎2
 𝑒
−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

Once the image has been cleared out of 
unnecessary details, we can apply the 
Canny effect (Figure 4) that OpenCV offers 
us. This filter will remove the fillings 
between the edges in the image. 
Sometimes, the result of this effect is called 
“the edged image”. 

t this stage, the programm needs to identify the 4 edges that make up 
the rectangle containing the number that we are interested in. Here the 
𝑓𝑖𝑛𝑑𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠() method provided by the OpenCV library was very useful 

along with 𝑐𝑣2. 𝑅𝐸𝑇𝑅_𝑇𝑅𝐸𝐸  and 𝑐𝑣2. 𝐶𝐻𝐴𝐼𝑁_𝐴𝑃𝑃𝑅𝑂𝑋_𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸 as 
parameters inside the function. The first parameter indicates the hierarchy of 
the contours that are returned. The second one indicates the edge selection. 
This parameter ensures that we only return the outermost edges of any 
polygon that we detect.  

Having taken a list of all the contours, I iterated through all of them and 
made some calculations, attempting to determine which one was the biggest 
rectangle, as that is what I was interested in. Then I implemented an 
algorithm that identifies which corners are top-left, top-right, bottom-left and 
bottom-right. This cannot be told just by simple coordinate comparison, so a 
slightly complex method is required to flatten the image (Figure 5). 

Figure 2. Grayscale filter applied 

to example image 

Figure 3. Gaussian blur applied 

to the example image 

Figure 4. Edged image 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

462 

After flattening the image, there are two 
possible cases: either the number is written on 
the plate in one line, or separated into two lines. 
The program first attempts to read the text as 
one line, and if it succeeds, it stores the read 
text as result in memory. However, if it fails, it 
realizes that the text is split into two lines, and 
transforms the image into two separate images, 
first one containing the top half, second one the 
bottom half, and then applies the linear reading again. This time, it is 
guaranteed to succeed in reading the text. This part of the program also 
handles putting hyphens (“-“) between characters for Azerbaijani numbers. 
Next, the number is outputted from the program. Because of some camera 
faults, it might take the program a while to accurately focus and read the 
number from the plate. This can be seen on Figure 6, where for a couple of 
moments, the program reads incorrect numbers from the camera. But after 
the camera focuses on the plate properly, it reads the number correctly. 

To conclude, this thesis covered the research I 
performed in image processing and text recognition 
using Python language. The program written in this 
research can be used as a service in the future, where 
parking areas and garages may implement camera 
supervision on the cars that enter or leave the 
designated area. The result of this research was 
successful, as the program was able to accurately 
identify the number plate from camera input. 
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Figure 5. The flattened image 

Figure 6. Console 

Output 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029740
https://web.njit.edu/~akansu/PAPERS/Haddad-AkansuFastGaussianBinomialFiltersIEEE-TSP-March1991.pdf
https://web.njit.edu/~akansu/PAPERS/Haddad-AkansuFastGaussianBinomialFiltersIEEE-TSP-March1991.pdf
https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/
https://www.researchgate.net/figure/Original-image-left-and-same-image-with-perspective-projection-transformation-applied_fig3_257247132
https://www.researchgate.net/figure/Original-image-left-and-same-image-with-perspective-projection-transformation-applied_fig3_257247132


Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş 
TƏLƏBƏ VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARI 

463 

ANALYSIS OF DISTRIBUTED TEMPERATURE SENSOR           
DATA USING MACHINE LEARNING 

Aydin Javadov, Samir Garibov, Aydin Ganiyev  

ADA University,  
Baku, Azerbaijan. 

ajavadov2020@ada.edu.az 
sgaribov2020@ada.edu.az 
aganiyev2019@ada.edu.az 

Supervisor: Samir Rustamov 

Abstract 
This project focuses on statistical investigation and machine learning implementation for 

the Distributed Temperature Sensing (DTS) data provided by BP Azerbaijan. The data is 
composed of 3 variables: time, depth and temperature. Throughout the project’s data analysis 
phase, we have carried out the relevant practices to get 2D and 3D visualizations, five number 
summaries and data outliers. Then we moved further by integrating anomaly detection with 
machine learning. 

Keywords: Big Data Analysis, Oil wells, Distributed Temperature Sensing, Machine 
Learning, Data visualization. 

 

1. Definition 
Distributed Temperature Sensing (DTS) is a method implemented in the 

oil and gas industry and used in the measurement of the temperature 
distribution of especially not easily accessible places. For instance, DTS is 
widely used in Oil Wells. The working principle of DTS is based on the usage 
of fiber optic sensors. As the thermal energy is introduced to the fiber, it 
causes lattice oscillations in it, which in turn causes a process called light 
scattering or Raman effect. Distributed Temperature Sensing is able to 
measure the temperature range between -40°C and 65°C, as mentioned in 
Yokogawa Technical Report [1]. 

2. Purpose 
The main objective of the project is to describe the relevance of 

Distributed Temperature Sensor (DTS) data in oil wells as well as analyse 
the data in the context of provided data of two separate wells provided by BP 
Azerbaijan. The project aims to include Data Analysis and Visualization 
Machine learning with pattern recognition for the anomaly detection and an 
end-user platform to perform statistical and visual investigations. 

3. Methodology 
Visualizations:  
More than 400 million data points to plot was the first obstacle for 

standard plotting libraries when using 2D heatmaps therefore we 
implemented one of our own in python. Then we upgraded it to 3D, 
considering the humongous amount of data provided it would be impossible 
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for a single normal computer to plot it dynamically and since static 3D plotting 
would not serve the purpose of 3D plotting in the first place we decided to 
reduce the amount of data to visualise. To reduce the size we used average 
pooling by convolving a unit kernel of size nxn through the 2D data and 
averaging. [3] As a result of a trade of between ability to visualise whole data 
in the interface and precision of the visualisations we decided to regulate the 
size of the kernel - n, dynamically through following equation: 

𝑛 = √(
𝑁

𝑀
)             (1) 

Where N indicates total number of points in the data segment and M is the 
max number of points we can plot 

Statistical Analysis: 
Five Number Summary (FNS) of the data has been carried out. FNS 

provides a brief summary of the distribution of the observations. FNS 
includes information about the maximum, third Quartile(Q3) which shows that 
75% in the data set lie below Q3, median, 1st Quartile (Q1) which shows that 
25% of data lie below Q1 and the minimum. Outliers are considered to be the 
data which does not fall into “common” range with the rest of the data and 
tend to behave differently in the given domain.  IQR (Inter-Quartile Range) 
method was used for outlier detection. IQR is a method based on the FNS 
and outlier is detected in following way: 

 𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1                (2) 

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑄1 − 1.5 ∗ 𝐼𝑄𝑅                (3) 

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑄3 + 1.5 ∗ 𝐼𝑄𝑅                      (4) 
and the data which is not between (3) and (4) is outlier. 

Machine Learning:  
Although we were able to get the outliers of the data, we cannot certainly 

state that they were ‘anomalies’, since they can be certain trends and natural 
for some periods. Thus, there was a need for using ML. Since we were not 
provided with labeled data, we needed to use an unsupervised learning 
algorithm for anomaly detection.  
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Abstract 
The main purpose of the project was to estimate current CIE 2000 color closeness 

evaluation algorithm using neural networks. Two sets of differences between CIELAB colors 
by CIE 2000 formula was calculated first and then a deep neural network was trained on one 
of them to predict the difference. The neural network was later optimized and minimized to 
take minimal time and memory.  

Keywords: CIE 2000, CIELAB, color closeness, Delta E, Artificial Neural Networks 
 

1. Definition 
The discernment of color is not a standard process for all people [1], 

hence there was a need to find a way for expressing the different perception 
of color. International Commission on Illumination (CIE) was up to tackle this 
issue by bringing up the notion of ∆E(E76) in 1976. The soft spot of L*a*b 
was the conflict between the measurement results and actual visual 
evaluation [2]. Later on, the formula was further improved with E94, by 
involving new parameters such as the lightness difference, hue difference 
saturation difference. The last and most rigorous update comes with E20 
(CIE 2000), where it adds up lightness inaccuracy adjustments [3].  

2. Purpose 
The motivation for the project originated from lengthy and rigorous 

computations necessary for the CIE 2000 algorithm and our aim was to 
simplify the process by training a machine learning model which would 
eventually be able to behave the same way the actual formula does.  

3. Methodology 

Our methodology starts with generating test and training data of 1 
and 10 thousand samples each respectively. Each sample has 6 
features L*a*b values of first and second color - L1, a1, b1, L2, a2, b2, 
the difference between two is calculated using CIE 2000 Delta E 
function for the dataset. A neural network then is trained on the training 
data using mean squared error as the loss function and adam 
optimizer for gradient descent, with batch size of 1024. Initial results 
after optimization for large neural network results on the test data set 
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had mean squared error in the magnitude of 0.00007. Later the 
network is minimized gradually while trying to preserve the test error. 
Figure 1 shows the final form of the network which achieves same level 
of test error as well, further simplifications yields unpredictable results 
during training. 

 

Figure 1- Structure of Artificial Neural Network  
(red edges- positive weights, blue edges- negative weights) 
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Abstract 
In our project, we are taking on the problem of N-grams through which we would like to 

implement text prediction for the Azerbaijani language. An N-gram is a contiguous sequence 
of n items from a given sample of text or speech. The items can be phonemes, syllables, 
letters, words or base pairs according to the application.  

 

Our objectives are to collect a large (millions of words) corpus, parse and 
clean it (remove any noise) and apply various machine learning algorithms.  

An N-gram is simply a sequence of n words. A 2-gram (or bigram) 
consists of 2 words where there is a certain frequency at which they 
appear. Some words appear more often than others, and it is the job 
of the N-gram model to accurately predict which one. We are seeing 
the language from a statistical point of view, but languages are far 
more complex than that, and this is where machine learning comes in. 

We are expecting to solve the N-gram problem, using Azerbaijani words 
as the corpus (database of text). While such technology exists for foreign 
languages, the text prediction available for the Azerbaijani language works 
poorly and does not have a nearly large enough corpus. What we tried to do 
this year is to collect and parse and clean (remove any noise) a larger 
corpus, like the Azerbaijani Wikipedia articles to add to the existing material.  

Unlike English Wikipedia, unfortunately, Azerbaijani one is not as 
systematic. Meaning, the tags and style used throughout different articles 
may differ and this creates some difficulties in cleaning the parsed text. As 
an example, quotation tags in Azerbaijani articles have at least 3 variations: 
<quote> text here </quote>, {{sitat| text here}}, {{sitatın əvvəli}} text here 
{{sitatın sonu|}}, etc. 

Therefore, our team had to manually scan for at least 150 articles for the 
pattern of possible tags. In the end, we systematized 3 main groups of 
cleaning. Below is an example of one: 

• Symbols that should be removed (ex: “”, [[text here]]): In this case the 
symbols either had no meaning at all or sometimes just referencing another 
article inside Wikipedia (which doesn’t have a link).  
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Besides that there were some other patterns which required specific 
algorithm and extra database, like, extracting texts inside rounded brackets: 
‘(‘ and ‘)’. As removing the symbols would confuse the meaning of the 
sentence and its value, and at the same time keeping symbols would confuse 
the algorithm of the word combination, special care was required for such 
case. 

As the most useful tool for cleaning is regex (regular expressions library 
for python) we started working on our functions to clean-up the texts. 

As we are trying to predict which words are more likely to be next, which 
is a problem of a probabilistic nature in its core, however as the famous linguist 
J. R. Firth said in 1935, “The complete meaning of a word is always contextual, 
and no study of meaning apart from context can be taken seriously.” thus, we 
must seriously consider the context in which our prediction is made, give our 
probabilities a certain meaning or weight. 

To compute all this, we are going to implement various available machine 
learning algorithms and compare the results we get from each, for then to 
pick the optimal one matching our needs. 

The first algorithm we will be trying are Hidden Markov Models. We will 
also be trying to implement RNNs like LSTM. Since RNN use back propagation 
and vanishing gradient, over time the it becomes so small that weights lose 
their meaning and have no useful effect on the learning. This is also called 
short term memory. (Nguyen, 2018). 

As we would like to get the best results as possible, we will also attempt 
other algorithms such as GloVe (an unsupervised learning algorithm for 
obtaining vector representations for words, mapping words into a meaningful 
space where the distance between words is related to semantic similarity) 
[13] and ELMo (enables NLP models to better disambiguate between the 
correct sense of a given word) (Bornstein, 2018).  

If time allows, we will also attempt more advanced machine learning 
algorithms such as BERT and ALBERT.  
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Abstract 
Radial Basis Function Network (RBFN) is one of the unusual but extremely fast, effective 

and intuitive Computational Intelligence algorithms. The 3-layered network can be used to 
solve both classification and regression problems. On the other hand, Particle Swarm 
Optimization (PSO) is a powerful algorithm based on stochastic optimization and inspired by 
the rules involved in large flocks of birds. In this text, two different approaches of construction 
of the structure of RBFN will be analyzed and then their performance will be tested and 
compared based on a preconstructed synthetic non-linear function.  

Keywords: Radial Basis Function Network, Particle Swarm Optimization, Swarm 
Intelligence, Clustering 

 

Radial Basis Function Network (RBFN) 
RBFN is a 3 layered network consists of an input layer that is fully 

connected to the hidden layer. And then output is calculated by finding the 
weighted linear combination of the hidden layer values.  

 
Figure 14. 

         The integral part of the theory is an RBF function 𝜑(𝑟) for which the 

value depends on the Euclidean distance 𝑟 between a feature vector and a 
predefined point which is called a centroid. The utilized RBF function in the 
approach is a Gaussian RBF. However other types of RBFs such as 
Multiquadric RBF or Inverse Quadric RBF can also be implemented. 

𝜑(𝑟) = 𝑒−( 𝑟)
2
        (1) 
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In the first approach, k-means clustering is used to locate the centroids 
which use vector quantization to cluster the data into k number of partitions 
and centroids, 𝑨 = {𝑐1⃗⃗  ⃗, 𝑐2⃗⃗  ⃗, … , 𝑐𝑘⃗⃗  ⃗}.It is worth noting that  휀 in Equation 1 is the 
inverse square of the standard deviation of the corresponding feature cluster.  

휀𝑗 =
1

𝜎𝑗
2    𝑗 ∈ [1, 𝑘]        (2) 

Thus, by considering the mentioned equations the hidden layer for the 
input feature vector 𝑥𝑖 can be calculated as follows. 

𝜑(𝑥𝑖 , 𝑐𝑗 , 𝜎𝑗) = 𝑒
− 
‖𝑥𝑖−𝑐𝑗‖

2

𝜎𝑗
2

     𝑖 𝜖 [1, 𝑛] ;   𝑗 𝜖[1, 𝑘]                      (3) 

The next step is finding the optimum weight vector w such that the 
weighted sum of the hidden layer will best approximate the output based on 
the training feature set. This problem can be solved by using a back-
propagation algorithm to update the weights after each feedforward process. 

Particle swarm optimization (PSO) 
The PSO is one of the metaheuristic optimization algorithms that mimic 

the collective behavior of the swarm of the birds.  While flocking in large 
groups each bird follows simple actions that result in emergent complex 
behavior of the swarm. By observing these actions, a mathematical model of 
the birds swarm intelligence was derived.  

{
 𝑣 𝑖  ←  𝜔𝑣𝑖⃗⃗⃗  + 𝑟𝑎𝑛𝑑⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (0, 𝑐1) ⊗ (𝑝𝑝𝑏𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗) +  𝑟𝑎𝑛𝑑⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (0, 𝑐2) ⊗ (𝑝𝑠𝑏𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗),

  𝑥𝑖⃗⃗  ⃗ ←  𝑥𝑖⃗⃗  ⃗ + 𝑣𝑖⃗⃗⃗                                                                                                              
       (4) 

In Equation 4 c1 and c2 are the constants that determine the rate of the 
acceleration towards the Personal best position of the particle and best-
observed position of the swarm respectively. 𝜔 is inertia weight which 
increases the control over the individual particles by controlling their inertia. 
By tuning the mentioned parameters one can control the behavior of the 
swarm such that finding a global minimum will be guaranteed for a given 
objective function. In the discussed approach RMSE function was used as 
an objective function to measure the closeness of the prediction to the real 
data.  

𝐽(𝑦, �̂�) =  √∑
(𝑦𝑖−𝑦�̂�)

2

𝑛
𝑛
𝑖=1        (5) 

When using PSO to optimize the structure of RBFN, there are three 
types of parameters that have to be updated at each iteration: Centers of 
RBFs, Width of RBFs and Weights. 

a)𝑤𝑗𝑘(𝑡 + 1) = 𝑤𝑗𝑘(𝑡) + ∆𝑤𝑗𝑘(𝑡 + 1) (6) 

       ∆𝑤𝑗𝑘(𝑡 + 1) =  𝛼3𝛿𝑗𝑜𝑘 (7) 

Where: 
𝛿𝑗 = 𝑜𝑗(1 − 𝑜𝑗)(𝑡𝑗 − 𝑜𝑗)         (8) 
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                      𝑜𝑘 = 𝑒
−
(𝑥−𝑐𝑘)

2

𝜎𝑘
2

         (9) 
𝑤𝑗𝑘(𝑡) is the weight from node j to node k at time t. 𝛼3 is the learning rate 

during the updating process of the weights. 𝛿𝑗 is an error at node j, ok is the 

actual network output at node k, 𝑜𝑗 is the actual network output at node j, 𝑡𝑗 

is the target output value at node j. 
b)𝑐𝑘𝑖(𝑡 + 1) =  𝑐𝑘𝑖(𝑡) + ∆𝑐𝑘𝑖(𝑡 + 1) (10) 

       ∆𝑐𝑘𝑖(𝑡 + 1) =
𝛼2𝛿𝑗𝑤𝑗𝑘𝑜𝑗

𝜎𝑘
2(𝑥𝑘𝑖−𝑐𝑘𝑖)

  (11) 

𝑐𝑘𝑖(𝑡) is the centroid of the RBF from node k to i at time t. 𝛼2 learning 
rate for updating centroids. 

c)𝜎𝑘 (𝑡 + 1) =  𝜎𝑘 (𝑡) + ∆𝜎𝑘 (𝑡 + 1) (12) 

                  ∆𝜎𝑘 (𝑡 + 1) =  𝛼1𝛿𝑗𝑤𝑗𝑘𝑜𝑗(
(𝑥−𝑐𝑘)

2

𝜎4
)                   (13) 

𝛼1 is a learning rate for updating width of the RBFs. 
Experimental Setup 
To test the performance of two approaches and compare them, a 

synthetic non-linear function 𝑓(𝑥)⃗⃗⃗⃗   was constructed by combining 3 RBFs 
such that 3 minimums located at the points <0.60, 0.85>, <0.20, 0.30>, 
<0.60, 0.80> with values of 0.60, 0.70 and 0.80 respectively. The continuous 
function was regarded as a non-linear system for which there is a response 
for any input <X1, X2> and used for the purpose of data collection.  

 
Figure 2 

Once the parameters of the PSO tuned, the number of the RBFs k in the 
hidden layer must be considered. Because having a greater number of 
clusters increases the complexity of the algorithm as well as the required 
processing time.  

Conclusion 
RBFN is one of the powerful models for classification as well as 

regression tasks. RBF Network can learn to approximate the underlying 
patterns using many RBF curves. On the other hand, PSO is a metaheuristic 
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algorithm that benefits from the way that nature forms to solve its own 
optimization problem to minimize energy usage. In the text, the main points 
of two methods of structuring the RBFN were discussed with respective 
equations and steps. The results and objective comparison of the 
performance of the methods will be introduced during the presentation part 
of the conference. 
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Abstract 
Data Mining is important area for many firms especially in banking industry. It is looking 

for hidden, valid, and potentially useful patterns in huge data sets. Data Mining is a process 
of analyzing the data from numerous perspective and summarize it into meaningful 
information. This paper is an attempt to analyze real-world data in Weka tool and get some 
result-accuracy and error and investigate them where our data based on banking data. 

Keywords: Data Mining, Classification, banking, Weka 
 

Introduction 
Data mining is the process of looking at large banks of information to 

generate new information. It is an analytic process designed to explore large 
amount of data in search of consistent pattern and/or systematic relationship 
between variables, and then to validate findings by applying the detected 
patterns to new subsets of data. Data mining tools can answer business 
questions that traditionally were too time consuming to resolve. They scour 
databases for hidden patterns, finding predictive information that experts 
may miss because it lies outside their expectations.  

Data mining is the special form of the machine learning that is applied to 
data which we can list some of the techniques of it such as classification, 
clustering, regression, association rule and e.t.c.  In this thesis, for getting 
accuracy and error classification technique was used and achieved result.  

https://www.researchgate.net/publication/295256901_Multistep_Modeling_for_Approximation_and_Classification_by_Use_of_RBF_Network_Models
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Weka 
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) is a popular suite 

of machine learning software written in Java, developed at the University of 
Waikato, New Zealand. Weka is free software available under the GNU 
General Public License. The Weka workbench contains a collection of 
visualization tools and algorithms for data analysis and predictive modeling, 
together with graphical user interfaces for easy access to this functionality 
[1].   Weka is the best way to get accuracy and error, but the problem of it is 
while using it have not be able to use large amount of data, you can use small 
or middle-sized data. In most cases, the training data should be classified by 
hand and, of course, the test data should also be classified likewise in order 
to obtain the error rate. This limits the amount of data that can be used for 
training, verification, and testing, and how to achieve the best performance 
with this limited data [1].  

Application 
Before, beginning to classify data we must know that Weka use files in 

.arff format. Our data is real world data and after get some result we can use 
this algorithm which suitable for our data into other data for testing [2].  After 
processing the ARFF file in WEKA the list of all attributes, statistics and other 
parameters can be utilized as shown in Figure 1. 

 

Fig. 1 Processed ARFF file in WEKA. 
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       In Figure 2, visualization of class which contain only the instances yes 
and no. 

 

Fig. 2. Visualization in WEKA. 

 
Conclusion 
As we see from Figure 1, accuracy of our data is 90% and error is 10%. 

It means that, the function SMO of classification technique is suitable for 
data. Also from confusion matrix we can easily see it. Because the sum of 
diagonal elements of matrix is greater than other elements. By the help of 
the tool Weka we can easily any data for classify.  
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Abstract 
Real-time face recognition has a wide variety of application fields such as video 

surveillance, automatic attendance control and object detection for autonomous driving cars. 
Currently, there are being used several methods for real-time object recognition. However, 
there are certain limitations due to low speed of those models. In this paper, I am going to use 
YOLOv3 to overcome this problem. The model is, first, simulated and then judged based on 
the obtained results. Overall, the model’s performance was sufficient on videos, and it is going to 
be further investigated and tested with other available methods such as cameras, webcams etc. 

Keywords: YOLOv3, Darknet, R-CNN, Face Recognition, Image Processing 
 

1. Introduction 
Nowadays, real-time object detection and recognition is one of the actual 

topics in almost all the fields ranging from industrial automation to medical 
imaging. The boost in the development of self-driving cars is one of the first 
fruits of real-time object recognition. However, the real-time facial recognition 
was in use for a long time in ATMs, police and airports for surveillance 
purposes [3]. Currently, there are several kinds of real-time object detection 
models. Some of them such as deformable parts model (DPM) use logic 
named sliding window, which moves by equidistantly separated points on the 
image and evaluates them. Another option is to use region proposal model 
such as R-CNN. There is also available faster version of R-CNN, which is 
Fast R-CNN.[1] Yet there is a need for a better version due to the speed 
problem. However, YOLOv3 is several times faster than Fast R-CNN. Figure 
1 demonstrates the speed comparison of YOLOv3 to other models.[2]  

 
Figure 15: Performance of YOLOv3 compared to others. 
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Due to the fast recognition and performance, I am implementing this 
project with YOLOv3 model. 

2. The Algorithm 

The reason behind the speed of the YOLO is that the complete image is 
passed through the network only once. The general formula for this model is 
written in the following way:[1] 

Pr(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖| 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) ∗ Pr(𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) ∗ 𝐼𝑂𝑈𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ = Pr(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖) ∗ 𝐼𝑂𝑈𝑝𝑟𝑒𝑑

𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ1               (1) 

The IOU stands for Intersection Over Union value, which is maximum 
when the prediction is completely true. However, if there is no object in the 
selected grid the result of the equation equals to zero. The resulting bounding 
boxes are built based on the confidence scores of the initial bounding boxes 
and class probability map (see Figure 2) [2]. 

Unlike other SVM based algorithms, this model does not require 
additional thorough pre-processing steps with the aim of noise reduction and 
gamma correction [3]. In order to implement this algorithm, first, the Darknet 
should be installed on your local computer. 

Secondly, CUDA and OpenCV should be available on the local machine. 
Then by running this command, the model is trained: 

 
Figure 16: YOLO model. 

 
./darknet detector train cfg/face.data cfg/yolov3_face.cfg darknet53.conv.74 
The trained model is tested by simulation through the live webcam or video 
file: /darknet detector demo cfg/face.data cfg/yolov3_face.cfg yolov3.weights -c 

3. Discussion on Simulated Results 

The training is done based on the labelled image dataset of 10 persons. 
In order to increase the performance of the model, I have trained it with the 
noisy and darkened images as well. For each thousands iteration, the 
weights are saved automatically. Afterwards, based on the mAP and loss 
charts I have chosen the best weight values. For better performance, the 
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training should be done up to the early stopping point, after which the mAP 
and average loss are changing slightly. The model was trained only for 10 
persons, however, when it is needed for a particular application it can easily 
be retrained by following the same steps for a particulr group of people 
depending on the requirements. The simulated results should be further 
tested on a local machine with NVIDIA Driver available. 

4. Conclusion 

Real-time face recognition implemented with YOLOv3 model is tested 
several times in terms of its accuracy and performance. The model proved 
its efficiency as it was expected and can be expanded depending on the 
application field. The results obtained after testing the model on a local 
machine will be used as a reference for judgment of robustness and speed 
of recognition in a live stream. 
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Abstract 
This thesis analyzes crime prediction that is based on machine learning. In this work, 

Vancouver crime data for the last 15 years is investigated implementing two different data 
processing methods. Machine Learning predictive models, K-nearest neighbor and boosted 
decision tree, are utilized and a crime prediction with an accuracy of about 39-44% is acquired. 

Keywords: Machine learning, K-nearest neighbor, boosted decision tree   
 

Introduction 
Crime prediction is a technique that utilizes data and statistical analysis 

for the determination of crimes most likely to happen. Crime analysis that is 
based on Machine Learning usually involves data collection, classification, 
pattern identification, prediction, and visualization.  
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In our research, two classification algorithms, K-Nearest Neighbor 
(KNN), and boosted decision tree were implemented to investigate the VPD 
crime dataset compiled from 2003 to 2018 with more than 560,000 records.  

The original datasets were gathered from the open data catalog of 
Vancouver. There are two datasets used for this project: crime and 
neighborhood. The crime dataset is used for analyzing collected data and, 
the neighborhood dataset is utilized for drawing maps.  

Machine Learning 
According to the utilized information and targets, supervised learning is 

most appropriate type of Machine learning for this project. This project is 
focused on predicting the crime forms in specific area, so the main target of 
this project is crime classification.  

In our project, KNN and decision-tree algorithms were applied to train 
the model. KNN assigns a sample z to class A, in case majority of the 
amounts close to z are contained in class A, if not, it assigns z to class B. In 
KNN, the undermentioned equation is applied to evaluate the probability of 
the test sample belonging to category 𝐶i:  

 
In this formula 𝑛𝑗 and 𝑛𝑙 indicate the count of elements represented by 

each training dataset sample. 𝑑𝑗 and 𝑑𝑙 indicate the distance among the test 
and the respective training sample evaluated using Euclidean norm. KNN 
keeps the whole existing objects and classifies new objects using the 
analogy value by looking for the closest neighbor of the input measures.  

Decision-tree-classification model breaks the dataset into small parts 
and creates a tree structure of this dataset. While performing every step of 
the algorithm, decision tree selects a property which divides the data better 
applying two functions: Gini impurity and information gain. Gini impurity 
evaluates the probability of classifying a random sample incorrectly:  

 
Information gain is used to decide about the feature to split next. 

Information gain is measured utilizing entropy as:  

 
In this formula, 𝑝𝑖 indicates the proportion of every property existing in 

child node after the division occurs. The algorithms should be used after the 
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dataset has been converted to an available form, and for conversion, two 
methods are implemented to compare their accuracy. 

Method 1: Whole categorical measures are turned to binary variables 
as “0” and “1”. Whole locations and days were considered as features. Solely 
the true variable is turned to "1" and remaining variables are turned to "0". 
Essentially, the whole variables that are considered "0" are dummy variables. 
It provides the algorithm more variables to train, so preclude the data from 
skewing to one side. Experiments with skewed data provide 98.9% wrong 
accuracy and this is not trustworthy.  

Method 2: In this method, categorical properties, for instance crime 
forms and locations are turned to numerical measures with various IDs. That 
method is encouraged by the project which done on Kaggle.  

While using both methods, 5-fold cross-validation is used to measure 
the classifier algorithm’s efficiency. Crime type is selected as an objective to 
train the algorithm.   

Cross-validation stops the overfitting issue, so makes sure that the 
efficiency of the prediction model is convincing on new unsighted data. 

In both methods, we applied the Adaptive Boosting (AdaBoost) 
ensemble and learner-type decision tree. AdaBoost is a meta-algorithm 
which assembles various weak learners to make a weak classifier more 
efficient. Highest number of splits was 20. The differences between the 
methods are displayed with the help of Table 1 (accuracy and time 
difference). 

Table 1: The comparison of KNN and Boosted Decision Tree 

 KNN-method 1 KNN-method 2 Boosted Decision 
Tree – method 1  

Boosted Decision 
Tree – method 2 

Accuracy 40.1% 39.9% 41.9% 43.2% 

Training time 2209 s 101.73 s 903.63 459.26 

   
Conclusion 

In this project, with the help of KNN and boosted decision tree we 
analyzed the crime data of Vancouver in the last 15 years and derived 
various results with the accuracy of between 39% and 44%. Despite 
the fact that this model has low accuracy as a prediction model, it 
provides a preliminary framework for further analyses. 
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Abstract  
In this paper, we design and test robust filter to extract relevant signals from noisy time 

series. Repeated median and moving average are standard type filters with their 
shortcomings. New type of filter, such as linear median hybrid based on robust regression can 
overcome shortcomings of typical filters in uncertain environment. We present robust online 
signal filtering process and discuss merits and demerits of the filter. 

Key words: linear system, non-stationary signal, robust filter 
 

Filtering has always been one of highlighted issues in the field of control 
systems and signal processing. During the signal measurement and 
transmission, unwanted signal so called noise corrupts the original one, as a 
result, there is discrepancy between the actual signal and measured or 
transmitted signal. Scientists endeavored to tackle this issue by applying 
common filter types, such as low pass, or band-pass filters. Albeit, these 
common filters by Butterworth and Chebyshev promoted signal processing 
theory in frequency domain, they lack certain features, for example, if the 
structure of object changes over the time, the filter is no longer suitable to 
handle current issue.  

After a few years of investigation on filter design, certain modifications 
are applied to filters, or new type of filter designs are proposed to tackle non-
stationary problems which demonstrate that mean or variance of signal is 
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time-variant. Wiener with Kolmogorov designed a filter that optimally extracts 
noise from a signal in time domain in contrast to Butterwort and Chebyshev 
filter. However, this filter type is limited to stationary processes in which 
characteristics of signal do not alter with time. Kalman and Bucy improved 
this theory that no longer requires stationary process assumption. The most 
popular filter Kalman filter can handle majority unexpected events in discrete 
time domain, whereas Kalman and Bucy filter is suitable to be implemented 
in continuous time domain. 

This paper introduces a way of filtering non-stationary signals in linear 
discrete systems. The paper starts with research conducted on robust 
filtering methods, and deep investigations on non-stationary, linear, and 
discrete systems with their properties. Section 2 illustrates the ways of 
designing a filter based on robust regression, such as Repeated Median 
(RM), adaptive online Repeated Median (aoRM), linear median hybrid. 
Section 3 provides implementation of robust techniques on univariate time 
series signals including unstructured noise depicted in Figure 1. 

 

Figure 17: Robust aoRM filtering 

The paper concludes with discussion of advantages and disadvantages 
of applied robust filters.  
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Abstract 
Increasing number of inactive oil wells have bad impacts to environment and finance. To 

eliminate these problems, reactivation process is focused by big oil companies. This thesis is 
based on examination of reactivation methods and costs of idle wells. Main purpose is to 
decrease expenditure for reusing of idle wells by ranking them for productivities.  

Key words: inactive oil wells, Pareto principle, importance factor, group ranking order. 
 

The number of inactive wells is increasing significantly. For example, 
there are more than 3.5 million wells in North America, but only 825000 wells 
are able to produce oil. [Jacqueline H., 2016, 1]. Idle wells are not capable 
for production, but they have not been closed permanently. These idle wells 
are maintained for further services in future. Nowadays lack of investment to 
construct new wells is one of the biggest problems in oil and gas industry. 
Reuse of abandoned wells may be more efficient than constructing a new 
well. In oil and gas industry investment for construction of new wells is 
decreasing while financing for idle wells is increasing day by day.  

Idle wells have risks for environment and human life. Various cases, 
including groundwater, pressure, should be considered when idle wells are 
opened. Therefore, many kinds of tests are utilized to reactive idle wells. One 
of the methods to restore abandoned wells is sidetrack method. Sidetracks 
are implemented in places where emergency is high, flow rate is low. [Vylkov 
Nikolay Fedorovich,4]. Secondly, Fluid Level Test determines fluid level 
based on USDW. Casing pressure test is performed depending on the 
pressure which well casing undergoes. Clean Out Tag, Corrosion Survey are 
types of tests for reactivation of idle wells. These tests cost a lot of money. 
[Requirements for idle well testing and management.  2018, 3]. It is needed 
to prioritize and classify the wells to reduce restoration cost of idle wells. To 
reuse the well which has more flow rate may save budget in oil and gas 
industry. 

Pareto principle is applied to rank the idle wells for their productions by 
means of four input data.  These input data are extraction, water, stopper 
height and filter length. Two approaches are used for prioritization of wells.  

1. Frequency approach is formulated as: 

𝑃(𝑥) =
𝑎

𝑥0
(
𝑥0
𝑥
)
1−𝑑

,   𝑥 ≥ 𝑥0, 
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2. Rank approach is showed as: 

𝑥 =
𝑎

𝑅1−𝑑
 

a-constant, d-speed of convergence, x-average value of data interval, R-rank 

Firstly, wells are ranked for separate index and then group ranking 
is created based on set of indexes. In Pareto principle upper tail 
approximation is used with hyperbolic density function P(x). Rank 
order is defined by graph in which angular coefficient lnP(x) depending 

on x. In the group ranking order 𝜂𝑖 is defined by weighted sum of 
importance factor (𝜇𝑙) of input data [Istigecheva E.V., 2006, 2] 

                      𝑟𝑖 = ∑ 𝜇𝑙 ∙ 𝑟𝑖,𝑙
𝑙0
𝑙=1 , 

As a result of research on the proposed thesis, a methodology for 
restoring idle wells and an adaptive technological scheme for their operation 
will be developed. 
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Segmentation and evaluation of morphologic features of retinal veins are 
the basis of diagnosis, treatment and evaluation of many eye diseases such 
as hypertension and vascular diseases. Automatic identification and analysis 
of veins can lead to the development of computerized systems for monitoring 
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and monitoring patients status. The purpose of this paper is to present a new 
algorithm for segmentation blood vessels using Curvelet transform and 
spatial specific features in a supervised manner. For this purpose, after 
converting the color images to gray-level images, the frequency features and 
spatial features are extracted, and the veins are then separated from the rest 
of the eye using backup vector machines. Block diagram of proposed 
algorithm are shown in figure 1.  

Figure 1: Block diagram of proposed algorithms 
 

Evaluation of the proposed algorithm indicates the superiority of the 
proposed method over similar algorithms. Experimental are performed on 
Drive data set and results demonstrate that the proposed algorithm has 
achieved superior performance in terms of sensitivity, accuracy in 
comparison with existence algorithms. The result of segmentation on a 
member of the test group are shown in figure 2. 

   
(c) (b) (a) 

Figure 2: Results of segmentation, a) Original image b) Manual segmentation by specialist 
c) Segmentation by proposed algorithm 
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Xülasə 
Tədqiqat işində təmir cədvəlinin tərtib edilməsi üçün məlumat təminatı məsələsinə 

baxıldı. Bu məqsədlə quyuların təmir zamanı resurslardan optimal istifadəsinin riyazi mode-
linin işlənməsi təklif edildi. Tərtib olunan model əsasında quyuların təmiri müəyyənləşdirilmiş 
prosedurla yerinə yetirilir. 

Açar sözlər. Quyuların təmiri; Riyazi modelləşdirmə; Optimallaşdırma 

 
Quyuların təmiri – növündən asılı olaraq ( bura əsaslı təmir, cari təmir, 

layın məhsuldarlığının artırılması ilə bağlı təmir) müxtəlif bərpa və qəzaların 
aradan qaldırılması üzrə görülən işlərin kompleksindən ibarətdir. Quyuda 
aparılmış tətqiqat və geoloji – texniki sənədlərə əsasən təmirə başlamazdan 
əvvəl texniki vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. [İsgəndərov, 2015, 
s.271]  

Tutaq ki, mədəndə 𝑁 sayda qəza vəziyyətində olan quyu var və hər bir 
quyu haqqında aşağıdakı məlumatlar məlumdur:  
𝑌𝑗 – işlək vəziyyətdə olduqda quyunun gündəlik debiti; 

𝑇𝑗 – quyunun işlək vəziyyətə gəlməsi üçün tələb olunan təmir günlərinin sayı;  

burada 𝑗 = 1,… ,𝑁 –quyunun şərti nömrəsidir. 
Kəsilməz istehsalat prosesində, bir qayda olaraq cari vaxtda hər hansı 

quyuda təmir həyata keçirən briqadanı işin müəyyən bir mərhələsini başa 
vurduqdan sonra müvəqqəti olaraq başqa quyunun təmirinə yönəltmirlər. 
Lakin, iqtisadi səmərəlilik baxımından, daha yüksək məhsuldarlığa malik 
quyunun daha tez istismara verilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Bu 
baxımdan belə bir sual meydana çıxır:  

- Qəza vəziyyətində olan quyuların təmir cədvəlini necə tərtib etmək 
lazımdır ki, hasil olunan neft xammalı maksimal olsun?   

http://www.isi.uu.nl/research/database/drive/
mailto:gulshen.ferecova97@gmail.com
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Yuxarda deyilən məsələni həll etmək üçün aşağıdakı sadə hala - bir 
briqada tərəfindən iki quyudan hansının əvvəl təmir olunması məsələsinə 
baxaq. Tutaq ki, işlək vəziyyətdə olduqda 1-ci quyunun gündəlik debiti 𝑌1, 2-

ci quyununku 𝑌2-dir. Uyğun olaraq 1-ci və 2-ci quyunun işlək vəziyyətə 

gəlməsi üçün tələb olunan təmir günlərinin sayı 𝑇1 və 𝑇2-dir. Məsələni həll 
etmək üçün fərz edək ki, quyular təmir olunduqdan sonra uzun müddət 
işləməli, neft məhsulu hasil etməlidirlər. Həmin şərti müddəti 𝑇 ilə işarə edək. 

Aydındır ki, 2 quyunun bir briqada tərəfindən təmirinin təşkilində iki 
variant mümkündür. Həmin variantların hər birində əldə oluna biləcək 
hasilatları müqayisə edək. 

1-ci variant. Tutaq ki, əvvəlcə birinci quyu, sonra isə ikinci quyu təmir 
olunur. Bu o deməkdir ki, 𝑇1 müddətdən sonra quyu işləməyə başlayacaq və 

𝑇 müddətinin sonuna (𝑇 − 𝑇1)𝑌1 qədər neft məhsulu hasil edəcək. Bundan 

sonra 2-ci quyu 𝑇2 müddətində təmir olunaraq şərti müddətin sonuna qədər 

𝑇 − 𝑇1 − 𝑇2 müddətində (𝑇 − 𝑇1 − 𝑇2)𝑌2 qədər məhsul hasil edəcək. 
Beləliklə, bu variantda istehsal olunacaq məhsulun miqdarı aşağıdakı kimi 
yazılar: 

𝑆1 = (𝑇 − 𝑇1)𝑌1 + (𝑇 − 𝑇1 − 𝑇2)𝑌2.             (1) 

2-ci variant. Tutaq ki, əvvəlcə ikinci, sonra isə birinci quyu təmir olunur. 
Onda analoji mühakimə aparmaqla, bu variantda istehsal olunacaq 
məhsulun miqdarı üçün aşağıdakı formulu alarıq: 

𝑆2 = (𝑇 − 𝑇2)𝑌2 + (𝑇 − 𝑇2 − 𝑇1)𝑌1.   (2) 

Asanlıqla görmək olar ki, 
𝑌1

𝑇1
>
𝑌2

𝑇2
        (3) 

şərti ödəndikdə 𝑆1 > 𝑆2 bərabərsizliyi təmin olunur. Başqa sözlə, (3) şərti 
ödənildikdə təmir üçün 1-ci variantı seçmək, əks bərabərsizlik ödəndikdə isə 
2-ci variantı seçmək məqsədəuyğun olar.    

  Yuxarıda deyildiyi kimi, hər bir zaman kəsiyində qəza vəziyyətində olan 
quyular üzrə 𝑌𝑗 və 𝑇𝑗 göstəricilərin məlum hesab edilir. Məsələnin həlli, ilk 

növbədə quyuların elə {𝑗1, 𝑗2, … , 𝑗𝑁} ardıcıllığının qurulmasını tələb edir ki, 

onun hər bir 𝑗𝑘 element özündən sonra gələn elementlərə nəzərən (3) şərtini 

ödəsin, başqa sözlə, istənilən 𝑚 > 𝑘 üçün  
𝑌𝑗𝑘
𝑇𝑗𝑘
>
𝑌𝑗𝑚
𝑇𝑗𝑚

 

olsun. Bu ardıcıllıq qurulduqdan sonra quyuların təmiri işi növbə ilə təmir 
briqadalarına həvalə edilə bilər. Öz işini başa çatdıran hər bir briqada bu 
ardıcıllıq üzrə növbəti quyunun təmirini öz öhdəsinə götürməlidir. Qəza 
vəziyyətində olan quyular siyahısında dəyişiklik baş vermirsə, bu növbə sona 
qədər davam etdirilə bilər.    Quyuların prafilaktika cədvəlinə görə, yaxud 
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quyuların istismarında meydana çıxan müxtəlif nasazlıqlara görə qəza 
vəziyyətində olan quyular siyahısına bir və ya bir necə quyu əlavə edilə bilər. 
Təmir üzrə cari mərhələlər başa çatdıqda hər bir quyu üçün onun işlək 
vəziyyətə gəlməsi, tələb olunan təmir günlərinin sayı qiymətləndirilməli və 
quyuların təmir növbəsinin müəyyənləşdirilməsi proseduru yenidən tətbiq 
olunmalıdır. 

Ədəbiyyat: 

1. İsgəndərov D.Ə., İbrahimov Y.Ə. Neft və qaz quyularının əsaslı təmiri. (tədris vəsaiti), 
"Mars Print" nəşriyyatı, Bakı, – 2015, – 506 S. 

2. Məmmədov V.T., Mirzəyev O.H. Neft mədən texnikasının təmiri və bərpası / Ali texniki 
məktəblər üçün dərslik, – Bakı, – 2012, – 301 S. 
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Abstract 
This paper studies method of matrix completion, mainly focusing on time series. The 

goal is to estimate missing data units in the whole matrix. Matrix completion is an important 
and modern concern in today’s industry. The big organization from NASA to industrial 
company such as Netflix are trying to find the most efficient and optimal method of missing 
data estimation. 

Key words: matrix completion, panel data, missing data 
 

This paper we study methods for estimating causal effects in settings 
with panel data, where a subset of units is exposed to a treatment during a 
subset of periods, and the goal is estimating counterfactual (untreated) 
outcomes for the treated unit/period combinations. We develop a class of 
matrix completion estimators that uses the observed elements of the matrix 
of control outcomes corresponding to untreated unit/periods to predict the 
“missing” elements of the matrix, corresponding to treated units/periods. The 
approach estimates a matrix that well-approximates the original (incomplete) 
matrix, but has lower complexity according to the nuclear norm for matrices. 
From a technical perspective, we generalize results from the matrix 
completion literature by allowing the patterns of missing data to have a time 
series dependency structure. We also present novel insights concerning the 

mailto:emil@unec.edu.az
mailto:emil@savalan.ml
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connections between the matrix completion literature, the literature on 
interactive fixed effects models and the literatures on program evaluation 
under unconfoundedness and synthetic control methods. 

A germane method for matrix completion related with panel (longitudinal) 
data is presented in this thesis. Basically, the aim is estimating the average 
treatment effect on the treated units of matrix. There is two general approach 
to this problem investigated in statistics and econometrics literatures. First 
one is about unconfoundedness which uses previous data units to estimate 
missing data units. [Rosenbaum and Rubin, 1983]; [Imbens and Rubin, 
2015]. Second one is synthetic control which estimates missing treated units 
by gauging weighted averages of control units that match the treated units in 
terms of lagged units. [Abadie and Gardeazabal, 2003] 

Consider a matrix 𝑌 (𝑁 × 𝑇) of data, with element 𝑌𝑖𝑡 which imply a data 

unit of particular time period. Then define 𝑀 to be the set of the missing 

entries and 𝑂 to be the set of the observed entries. Simply, 𝑌𝑖𝑡 is missing if 

(𝑖, 𝑡) ∈ 𝑀 and denote this 𝑌𝑖𝑡 as 𝑌𝑖𝑡(1); observed if (𝑖, 𝑡) ∈ 𝑂 and denote 𝑌𝑖𝑡 

𝑌𝑖𝑡(0). To calculate an overall average effect 𝜃 =  ∑
 𝑌𝑖𝑡(1) −  𝑌𝑖𝑡(1)

𝑁𝑇
 𝑖,𝑡  formulae 

is used. 
Another issue that is worth attention is characterized by staggered 

adoption of the treatment (Athey and Imbens (2018)). Units may differ in their 
time when they begin to show missing patter and if they once exposed they 
remain in this pattern. 

𝑌𝑁×𝑇  =

(

 
 

✓ ✓ ✓ ✓ (𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑟)

✓ ✓ ✓ ? (𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑟)

✓ ✓ ? ? (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑟)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮  
✓ ? ? ? (𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑟) )

 
 
  

In this paper a matrix without covariates is described. This means there 
is an absence of covariates, i.e. a matrix is modeled as 𝑌 =  𝐿∗  +  휀, where 

𝔼[휀|𝐿∗]  =  0. 
The 휀𝑖𝑡 is a term that can be considered as unexpected error or 

unobserved data unit. The matrix 𝐿∗ should be estimated to reach goal. 

Define any matrix 𝐴 and the two matrices 𝑃𝑂(𝐴) and  𝑃𝑂
⊥(𝐴) such that 

𝑃𝑂(𝐴)𝑖𝑡 {
𝐴𝑖𝑡      𝑖𝑓 (𝑖, 𝑡) ∈ 𝑂 
0       𝑖𝑓 (𝑖, 𝑡) ∉ 𝑂

   and    𝑃𝑂
⊥(𝐴)𝑖𝑡 {

0          𝑖𝑓 (𝑖, 𝑡) ∈ 𝑂 
𝐴𝑖𝑡       𝑖𝑓 (𝑖, 𝑡) ∉ 𝑂

  

where, given the full Singular Value Decomposition (SVD) 𝐿𝑁×𝑇 =
𝑆𝑁×𝑁 ∑  𝑁×𝑇 𝑅𝑇×𝑇

⊥ , the singular values 𝛿𝑖(𝐿)are the ordered diagonal elements 
of ∑    

Now the problem is to estimate 𝐿. Minimize the sum of squared 
differences, 
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𝑚𝑖𝑛𝐿
1

|𝑂|
∑ (𝑌𝑖𝑡  −  𝐿𝑖𝑡)

2

(𝑖,𝑡)∈𝑂

 =  𝑚𝑖𝑛𝐿
1

|𝑂|
||𝑃𝑂(𝑌 − 𝐿)||

2 

does not lead to an appropriate estimator: if (𝑖, 𝑡) ∈ 𝑀 does not depend on 

𝐿𝑖𝑡, then for the rest pairs (i,t) the estimator would be 𝑌𝑖𝑡. Therefore, by 

convention, the regularization is needed by adding a penalty term 𝜆||𝐿||.  
Hence, the general form of proposed estimator for 𝐿∗ is 

�̂�  =  𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛𝐿 {
1

|𝑂|
||𝑃𝑂(𝑌 − 𝐿)||

2  + 𝜆||𝐿|| }, 

Investigated by Mazumder et al. (2010) where authors choose 𝜆 through 
cross-validation method by dividing data sets to parts and then calculating 
estimator for each iteration to choose the most efficient one. This estimator 
is called Matrix Completion with Nuclear Minimization (MC-NNM). 
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Abstract 
The main idea of this research is to demonstrate how MATLAB solve the most 

widespread challenges while the working with object recognition systems. It is easy for people 
when they look at the pictures, they can identify the objects, but it is also needed to know 
intelligence using a computer. So, the conventional image recognition methods and features 
used in computer vision are considered in that work. 

Key words: image processing, object recognition, computer vision, feature extraction. 
 

Object recognition is actually common term to define a set of related 
computer vision applications that involve categorizing objects in digital photos. 
Image classification is used for predicting the class of the object, but Object 
localization refers to detecting the location of one or more objects in an image 
and drawing abounding box around their extent. The term of Object 
detection is generally means the combination of these two tasks and at the 
same time find the location and class for one or more objects in the digital 
images. 
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“Object detection” and “object recognition” can be said to be related 
techniques in order for identifying objects, but looking at their execution, it is 
easy to see that they are different. 

 Object detection is the actually method of finding instances of objects in 
images. This in its turn, lets several objects be recognized and placed within 
the same image. Computer vision approaches to object detection is referred 
to a feature based. 

The input picture consists of more information that some of these dates 
are not necessary while processing. Feature extraction is meaningful to 
reduce the resources without loosing important parts. It sets the variables 
into features. In this manner, Haar-like features introduced by Viola and 
Jones, Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), Histogram of Oriented 
Gradients (HOG), Speeded Up Robust Feature (SURF) are known. 

A Haar-like feature considers contiguous rectangular sections at a 
definite location in the finding window, sums up the intensities of the pixel in 
all part of the region and analyzes the variance between those sums. 

And also another technique like Point Feature Matching is well-known 
for detecting a specific object in the cluttered scene, which gives a reference 
image of the object based on determining a point correspondences between 
the reference and the target image.  

So, some methods can be used in object detection for different purposed 
applications. All can be compared and one of them is selected. 

Reference: 

1. Digital Image Processing 3rd ed. - R. Gonzalez, R. Woods 
2. https://www.mathworks.com 
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Abstract 
This thesis introduces intelligent traffic light control for single intersection based on fuzzy 

logic algorithms. Results of Fuzzy controller will be compared with Fixed-time controller. Main 
criterion for the comparison will be average delay of vehicles. 

Keywords: fuzzy logic, intelligent traffic light control 

Increasing number of vehicles in highly urbanized cities have brought 
about traffic problems, such as huge delays at intersections, air pollution, and 
excessive fuel usage. Although the problem concerns network of the series 

https://www.mathworks.com/
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of intersections, controlling traffic in an individual intersection is very 
important in terms of improving performance of whole traffic system.  

Normally, traffic lights are controlled with fixed-time controller. Thus, no 
matter how dense the traffic is in intersecting roads, green time and red time 
for both roads remain unchanged. To improve the performance, vehicle 
actuated control based on fuzzy logic will be implemented, which extends 
green signals according to the detected traffic flow in real time. 

The comparisons between two control methods will be carried out in 
simulation software written in C language. In order to design the simulation 
program identifying proper traffic model is very important. Traffic systems are 
complex dynamic systems and they are difficult to model precisely. However, 
several reliable traffic models presented in American Highway Capacity 
Manual [1] and one of them is chosen for the simulation program. 

 
Figure 1: Intersection 

Traffic network with four intersections is shown in Figure 1. The delay at 
each intersection depends on physical characteristics of the roads such as, 
their capacity in terms of vehicles per hour, timing of traffic lights and number 
of vehicles on the streets. The traffic model used in our simulation program 
is H.C.M model and shown below:  

 
Where: 
d – average delay per vehicle (sec) 
C – cycle length (sec) which is green + red time 
g/C – green ratio for road 
g – green time (sec) 
x – V/c which is ratio for the lane group 
V – Real-time flow rate of the road (veh/hour) 
c – Capacity of the road (veh/hour) 
The traffic model is already tested and produced realistic results. For 

example, below graph [Figure 2] shows the average delay of cars when given 
input of random traffic for a road with capacity of 3600 veh/hour and green 
time 70 seconds. It can be observed that as traffic flow increases the average 
waiting time of vehicles also increases in a realistic way. 
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Figure 2: Average Delay 

 

Fuzzy logic controller will be used to 
improve the performance of traffic flow in the 
intersection. At certain times of the day, in some 
streets of Baku, when traffic becomes 
congested, policemen start to control the flow of 
vehicles manually. Fuzzy logic technology is 
used in this problem because it has capacity to 
imitate human decision-making.  

One of the important parts of the fuzzy 
controller is to define the proper input 
parameters for Fuzzy Decision-Making Unit. For 
now, traffic flow and the change of traffic flow 
are considered as input parameters, but further 
research and work will be done on this matter. 
Design of the fuzzy controlled traffic lights is 
shown in Figure 3: 
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Abstract 
In today’s world, there are electrical devices used for getting electrical activity of human 

body for diagnosis of some diseases. The problem is biomedical signals generated from the 
patient are generally distorted by the interferences. This paper is aimed to investigate optimal 
methods for acquiring noise free signal using filtering techniques. IIR based filters are 
proposed to design and simulate for two basic biomedical signals named ECG and EMG with 
Butterworth and Chebyshev techniques using MATLAB.   

Key words: Electrocardiogram (ECG), Electromyography (EMG), Butterworth filter, IIR 
based digital filter, power line interference 

 
Electrocardiogram (ECG) technique that represents graphical information 

related to heart functionality and Electromyography (EMG) technique that 
shows muscle activity during movement of the body are used to getting 
involved with biomedical signal processing.  

Many researchers have worked in the reduction of noise in the 
processing of biomedical signals. Generated interferences have two main 
types: environmental and biological. Power line interference that is 
generated by electronic devices is the major example of environmental noise. 
Muscle contractions, breath, lung sounds are biological noise. The use of 
digital filters in the reduction of these interferences in biomedical signals is 
highly recommended. 

According to the researchers, IIR filters represent better solution for the 
filtration of ECG and EMG signals. High pass filters are used for below 0.5 Hz 
noise, low pass are used for above 100 Hz noise and band stop filters are used 
for power line interference at 50 Hz. The transfer function for IIR filters is: 

𝐻(𝑧) =
𝑎0 + 𝑎1𝑧

−1 + 𝑎2𝑧
−2 + 𝑎3𝑧

−3 + …𝑎𝑁𝑧
−𝑁

1 + 𝑏1𝑧
−1 + 𝑏2𝑧

−2 + 𝑏3𝑧
−3 + …𝑏𝑁𝑧

−𝑁
 

As a result of this article, Chebyshev and Butterworth filters based on 
IIR algorithm are designed and simulated using MATLAB and compared in 
order to select optimal filtration method for getting more accurate results. 
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Abstract 
This paper presents the banking bot system based on artificial intelligence used for 

making interaction with users. 
Keywords: banking bot, artificial intelligence 
 

A banking bot project is built using artificial algorithms that analyzes 
user’s queries and understand user’s message. The system is designed for 
banks use where users can ask any bank related questions like loan, 
account, policy etc. This application is developed for web users. The system 
recognizes user’s query and understands what he wants to convey and 
simultaneously answers them appropriately. The questions asked by the 
users can be in any format. There is no specific format for users to ask 
questions. The built-in artificial intelligence system realizes users’ 
requirements and provides suitable answers to the user. It also uses a 
graphical representation of a person speaking while giving answers as a real 
person would do. The system also consists of ATM finder and Branch locator 
systems for other bank related help. 
Features: 

 User Registration/Login: Users may register on the system and see 
various helping pages of baking bot help, ATM finder & Branch 
Locator. 

 Bot Chat: Users can chat with the bot as if talking to a real banking 
operative. 

 Text to Speech: The bot also speaks out the answer. 
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 Effective Gui: The bot replies as if a real person is answering with lip 
movement. 

 ATM Finder: Users can locate in their areas by matching, area, 
station or city name. 

 Branch Locator: Users can get various branch locations by 
searching station name or city name. 

Software Requirements: 

 Windows 10 

 C++, Python 

 Database management 
The system is highly beneficial for users in banking system. 
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Abstract 
Various image techniques such as Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) and ultrasound image are used to evaluate the tumor in a brain. Especially, in 
this work MRI images are used to diagnose tumor in the brain. Deep neural networks have a 
reputation for being better at solving classification problems that occur as intelligent image 
processing in medical diagnosis. We propose convolutional neural networks for classifying 
images taken from Kaggle platform, which present MRI images of brain with and without tumor. 
We have developed a network that classifies the dataset with 89% accuracy on test data.  

Keywords: CNN, brain tumor detection, image processing, neural networks classification 
 

1 Introduction 
Brain tumor is one of the most dangerous diseases, which require early 

and accurately detection methods. For this reason, there are many computer 
vision systems based on artificial intelligence methods are developed [1], [2], 
[3].  Brain tumor identification is a challenging task in the field of medical 
image processing.  

A brain tumor is a mass or growth of abnormal cells in the brain. All types 
of brain tumors may produce symptoms that vary depending on the part of 
the brain involved. The present work aims to classify if subject has tumor or 
not based on MRI scan. In the first stage, data preprocessing is applied. Then 
CNN is set and trained. After training we evaluate our model for accuracy 
and loss function, to ensure the precision of the classification. 
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2 Dataset 
In this study we have chosen dataset from Kaggle platform, an 

outstanding data repository for Data Science and Machine Learning. The 
dataset contains two folders: ‘yes’ and ‘no’ which contains 253 Brain MRI 
Images. The folder ‘yes’ contains 155 Brain MRI Images that are tumorous 
and the folder ‘no’ contains 98 Brain MRI Images that are non-tumorous. It 
means that 61% of the data are positive examples and 39% are negative.  

2.1 Data Preparation 

To get better result with CNN, we have to use data augmentation. In 
addition, data augmentation was useful in tackling the data imbalance issue 
in the data.  

For every image, the following preprocessing steps are applied: 
1. Crop the part of the image that contains only the brain (which is the 

most important part of the image). 
2. Resize the image to have a shape of (240, 240, 3). Because all images 

should have the same shape to feed it as an input to the neural network. 
3. Apply normalization: to scale pixel values to the range 0-1. 

3 Convolutional Neural Network  

3.1 Model Development 

Using Keras library, we create CNN model in the way shown below: 

from keras.layers import Conv2D, MaxPool2D, Dense, 

BatchNormalization, Activation, GlobalAveragePooling2D, 

Flatten, Dropout 

 
3.2 Training 
To train the model we use fit_generator method of the Sequential class: 

train = datagen.flow(X, Y, batch_size=batch_size, 

subset='training') 

validate = datagen.flow(X, Y, batch_size=batch_size, 

subset='validation') 

 

history = model.fit_generator(train,  

                              validation_data=validate, 

                              steps_per_epoch=len(X) / 

batch_size,  

                              epochs=epoch,  

                              shuffle=True,  

                              

validation_steps=len(X)/batch_size) 
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4 Results 
To form an estimate of loss function and accuracy, we investigate their 

values after every iteration. In this case, we found out the best results at the 
23rd iteration, concretely, 91% accuracy on validation dataset and 89% 
accuracy on test dataset. These results are very good considering that the 
data is balanced and the previous works have shown approximately close 
values 
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