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ĠġĠN ÜMUMĠ SƏCĠYYƏSĠ 

 

Mövzunun aktuallığı və iĢlənmə dərəcəsi. Hazırda heyvandar-

lıq qarşısında duran vəzifələrdən biri əhalinin keyfiyyətli heyvan-

darlıq məhsulları ilə təmin etmək üçün naxırın qorunub saxlanmasına 

və hər başın məhsuldarlığının artmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu 

vəzifənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi ilk növbədə möhkəm 

yem bazasının yaradılmasından asılıdır. Bu, öz növbəsində təbii şəra-

itdən asılı olmayan yem istehsalı texnologiyalarının təkmilləşdiril-

məsi və tətbiqi ilə mümkündür. Xüsusilə furaj dənindən istifadənin 

yaxşılaşdırılması böyük iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. 

Ədəbiyyat mənbələrində qeyd olunur ki, hazırda yemlərdə pro-

tein çatışmazlığı tələb olunana nəzərən 19% təşkil edir. Bunun nəti-

cəsidir ki, yem rasionunda orta olaraq bir yem vahidində zootexniki 

normanın tələb etdiyi 105...110 q əvəzinə 85-86 q həzmə gedən 

protein olur. Bu qədər protein çatışmazlığı 30...35% məhsul itkisinə 

səbəb olur, məhsulun maya dəyəri və yem sərfi 1,5 dəfə artır. Yem 

zülalının əsas mənbəyi isə dənli və dənli-paxlalı bitkilərdir ki, 50% 

protein bunların hesabına təmin edilir. Odur ki, proteindən heyvanla-

rın maksimum istifadə edə bilməsi məqsədi ilə dənli və dənli-paxlalı 

bitkilərin yemləmə üçün hazırlanması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Məlumdur ki, yemləmə üçün xüsusi olaraq hazırlanmamış dənli yem-

lərin mühüm bir hissəsi (40%-ə qədəri) heyvan orqanizmi tərəfindən 

mənimsənilmədən ekskrementlə xaric olunur. Bununla əlaqədar ola-

raq furaj dəninin yemləmə üçün müxtəlif  hazırlanma  üsulları: xırda-

lama, buxarla işləmə, kilkə hazırlama, kimyəvi işləmə və s. aktuallıq 

qazanmışdır.  

Son zamanlar dənli yemlərin dalğa uzunluğu 1500...3500 nm 

olan infraqırmızı (İQ) şüa ilə işlənməsi, başqa sözlə mikronizasiya 

olunması tətbiq tapmağa başlamışdır.  

Hazırda yarma, tez hazırlanan kaşa və qüvvəli yem qarışığı ha-

zırlayan bir sıra müəssisələrdə mikronizasiya tətbiq edilir. Ancaq 

bunların istifadəsi üzrə aşağıdakı çatışmamazlıqlar da müşahidə 

olunmaqdadır. Demək olar ki, faydalı iş əmsalı aşağıdır. Misal üçün 

bir kq taxılın 100
0
C –yə qədər qızdırılmasına 50 kVt/saat tələb 

olunduğu halda mövcud mikronizatorlarda 130 kVt/saat sərf olunur 
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(f.i.ə.=0.26 təşkil edir). Elektrik enerjisinin hazırkı qiymətlərində 

bunlardan istifadə hələlik məqbuldur. Ancaq enerjinin qiymətinin 

artması bunların tətbiqini tormozlaşdıra bilər. Belə hallar Qərb döv-

lətlərində müşahidə olunmuşdur. Bununla belə mövcud qurğularda 

qızdırma şəraitinin qeyri yekcinsliliyi qurğunun çıxışında dənin 

işlənməsinin keyfiyyət göstəricisinin eyni olmamasına səbəb olur. Bu 

daha çox məhsul işlənən zonada şüalanma sahəsinin qeyri-bərabər 

olması və dən materialının istilik-fiziki və istilik-radiasiya xarakteris-

tikasının dağınıq olması ilə əlaqədardır. Məhsulda istilikkeçirmə və 

temperatur qradienti ilə əlaqədar olaraq qızdırma sürəti məhdudlaş-

mış olur. 

Qeyd olunan nöqsanların aradan götürülməsi mikronizatorların 

konstruktiv və texnoloji cəhətdən təkmilləşdirilməsini aktual et-

mişdir. Qarşıda duran məsələlərin elmi-axtarış mahiyyətini nəzərə 

alaraq bu tədqiqat işi furaj dəninin yemləmə üçün hazırlanması 

məqsədi ilə mikronizatorun səmərəliliyinin artırılması istiqamətində 

onun texnoloji və konstruktiv cəhətdən təkmilləşdirilməsinə yönəl-

mişdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi mikroni-

zator qurğusunda işçi zonanın səmərəliliyinin artırılması istiqamətin-

də konstruktiv və işçi parametrlərin əsaslandırılmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:  

- mikronizasiyaya təqdim olunan dənlərin tələb olunan fiziki-

mexaniki, optik və istilik-fiziki xassələrinin öyrənilməsi; 

- dənlərin infraqırmızı (İQ) qızdırılmasının riyazi modelinin iş-

lənməsi; 

- yüksək temperaturlu mikronizasiya qurğusunun işçi zonasında 

materalın qızma temperaturu, şüalanma səviyyəsi və enerji sərfiyyatı 

arasındakı əlaqələrin nəzəri tədqiqi; 

- termoaktivləşmə prosesinin, materialın ekspozisiya şərtlərinin 

eksperimental olaraq tədqiqi; 

- işçi zonanın və rejimlərin müxtəlif variantlarının eksperimental 

olaraq müqayisəli şəkildə yoxlanması; 

- modernləşdirilmiş yüksək temperaturlu mikronizasiya qurğusu-

nun istehsalat şəraitində yoxlanması və iqtisadi səmərəliliyinin mü-

əyyən edilməsi. 
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Tədqiqat metodları. Tədqiqat obyekti olaraq furaj dəni, onun 

fiziki-mexaniki, istilik-fiziki xassələri, mikronizasiya prosesi və eks-

perimental mikronizator götürülmüşdür. Qarşıya qoyulmuş məqsəd 

nəzəri və eksperimental tədqiqatlarla həyata keçirilmişdir. Nəzəri 

tədqiqatlar nəzəri və tətbiqi mexanika, fizika, riyaziyyat və istilik 

texnikasının əsas qanunlarından istifadə etməklə yerinə yetirilmişdir. 

Eksperimental tədqiqatlar laboratoriya və istehsalat şəraitində 

müasir elektron, elektromexaniki tərtibat, qurğular və işlənib hazır-

lanmış eksperimental mikronizator qurğusunun köməyi ilə aparıl-

mışdır. Eksperimentdən alınmış qiymətlər Statistica 10, Mathematica 

10, Mathcad 15, Microsoft Excel 13 yeni kompüter proqramları tət-

biq etməklə riyazi statistika metodları ilə həyata keçirilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

- furaj dəninin infraqırmızı şüa ilə işlənmə prosesinin riyazi 

modeli; 

- yem məqsədli buğda, arpa, qarğıdalının istilik-fiziki xarakteris-

tikalarının asılılıqlarının riyazi ifadələri; 

- infraqırmızı şüalanmanın dalğa uzunluğundan asılı olaraq iş-

lənən yem materialının optik xarakteristikasının dəyişmə qanunauy-

ğunluqları; 

- faydalı model səviyyəsində işlənmiş eksperimental mikroniza-

torun konstruksiyası və texnoloji xüsusiyyəti; 

-  konstruktiv olaraq təkmilləşdirilmiş mikronizatorda dənin sər-

bəst axımını və iş keyfiyyətini təmin edən əsaslandırılmış konstruktiv 

və işçi parametrlər; 

- eksperimental mikronizatorun istilik balansı; 

- eksperimental qurğunun istehsalat sınağı nəticələri və iqtisadi 

səmərəliliyi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Furaj dənlərinin mikronizasiya prose-

sinin kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmiş, yem məqsədli buğda, 

arpa, qarğıdalının istilik-fiziki xarakteristikalarının asılılıqları müəy-

yən edilmişdir. İnfraqırmızı şüalanmanın dalğa uzunluğundan asılı 

olaraq tədqiqat obyektlərinin optik xarakteristikalarının (nüfuzetmə, 

əksetdirmə və udma əmsalları) dəyişmə xarakteri aydınlaşdırılmışdır. 

Furaj dənlərinin mikronizasiya prosesinin riyazi modeli işlən-

mişdir. Model nəmliyin buxarlanma frontunun məhsulun daxilinə 
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nüfuz etməsi zamanı quruma sürətinin azalma xarakterini əks etdir-

mişdir. İşlənib hazırlanmış eksperimental mikronizator qurğusunun 

səmərəli parametrləri əsaslandırılmışdır. Eksperimental mikronizato-

run yeniliyi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya 

və Patenrt üzrə Dövlət Komitəsi, Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi 

Publik Hüquqi Şəxs (Az Patent) tərəfindən faydalı model (F 2019 

0001) olaraq təsdiq edilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Furaj dəninin işçi hi-

potez kimi qəbul edilmiş şaquli silindrik səth üzrə axmaya əsaslanan 

konstruksiyada infraqırmızı şüa ilə emal prosesinin tiyazi modelləş-

dirilməsi əsasında təhlili, əsas konstruktiv və rejim parametrlərinin 

mühəndis hesabat metodikası üçün alqoritmlərin işlənməsi mikroni-

zasiya qurğularının təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş nəzəri tədqiqatlar 

üçün əhəmiyyət daşıyır.  İşlənib hazırlanmış mikronizatorda istiliklə 

işlənmə tətbiqi furaj dənlərini zootexniki tələblərə uyğun şəkildə 

yemləmə üçün hazırlanmağa imkan yaratmaqla qidalı maddələrin 

heyvanlar tərəfindən mənimsənilməsinə, yemlərin sanitar vəziyyəti-

nin yaxşılaşdırılmasına, nəticədə heyvandarlıq məhsulu çıxımının 

artmasına kömək edir. 

Nəzəri və eksperimental tədqiqatların nəticələri heyvandarlıq 

müəssisələrində, elmi-tədqiqat təşkilatlarında, universitetlərdə və 

kənd təsərrüfatı istehsalatında istifadə edilə bilər. 

ĠĢin aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqat işinin nəticələri Azərbay-

can Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) “Mühəndislik” fakültə-

sinin professor-müəllim heyəti, aspirant və magistrlərin elmi-praktik 

konfransında (Gəncə, 2014-2018-ci illər), Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universitetində Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktu-

al problemləri və inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq 

elmi-praktik konfransda (Gəncə, 2014-cü il), Aqromexanika Elmi-

Tədqiqat İnstitutunda Kənd təsərrüfatı istehsalatında elmi-texniki 

tərəqqinin aktual problemləri mövzusu üzrə keçirilmiş elmi-texniki 

konfransda (Gəncə, 2014-cü il), Azərbaycan Dövlət Aqrar Universi-

tetində Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və 

müasir prioritetlərə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans-

da (Gəncə, 2015-ci il), Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Aq-

rar elmin inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsin-
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də beynəlxalq əməkdaşlığa həsr olunmuş 8-ci Beynəlxalq elmi-prak-

tik konfransda (Gəncə, 2016-cı il), Azərbaycan Dövlət Aqrar Univer-

sitetinin Elmi-Texniki Şurasında (Gəncə, 2019) və “Elm və cəmiyyət 

- Təcrübi tətbiqlərin metodoları və problemləri” mövzusunda 8 – ci 

Beynəlxalq konfransda (Vankuver, Kanada,2019) məruzə edilmişdir.  

Eksperimental mikronizatordan istifadə etməklə furaj dənlərinin 

yemləməyə hazırlanma texnoloji xətti təklif edilmiş və o, Tovuz 

rayonunun “Araz-T” şirkətində istehsalat sınağından keçmişdir. Tək-

lifin tətbiqinin illik səmərəsi 4527,2 man etmişdir. 

Dissertasiya iĢinin yerinə yetirildiyi təĢkilatın adı. Disserta-

siya işi “Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutunda yerinə yetiril-

mişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın iĢarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi 

girişdən, dörd fəsildən, nəticələrdən, 170 sayda istifadə edilmiş 

ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarətdir. Burada 54 şəkil , 11 

cədvəl və 4 əlavə vardır. Dissertasiyanın məzmununda giriş 5 səhifə 

olub 10947 işarədən,  birinci fəsil 41 səhifə olub 76500 işarədən, 

ikinci fəsil 35 səhifə olub 38107 işarədən, üçüncü fəsil 21 səhifə olub 

28949 işarədən, dördüncü fəsil 29 səhifə olub 30989 işarədən, 

nəticələr 2 səhifə olub 2647 işarədən, istehsalata tövsiyələr 1 səhifə 

olub 1012 işarədən və istifadə edilmiş 170 sayda ədəbiyyat siyahısı 

16 səhifə olub 27681 işarədən ibarətdir. Dissertasiyanın həcmi 165 

səhifə kömpüter yazısından ibarət olmaqla, ümumi həcmi 221491 

işarəni (istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı və əlavələr istisna edil-

məklə 193854 işarə) təşkil edir. 
 

ĠġĠN MƏZMUNU 
 

GiriĢdə mövzunun aktuallığı və dissertasiyanın ümumi səciyyəsi 

verilmişdir.  

Birinci fəsil ″Problemin qoyuluşu, tədqiqatın məqsəd və və-

zifələri″ adlanıb, burada furaj dəninin yemləməyə hazırlanma üsulla-

rının öyrənilmə səviyyəsi, mikronizasiya texnologiyasının mühüm 

xüsusiyyətləri və tədqiq olunma vəziyyəti və dəni mikronizasiya 

edən qurğuların tənqidi təhlili verilmişdir. Fəslin sonunda tədqiqatın 

məqsəd və vəzifələri göstərilmişdir. 



8 

Mikronizasiya zamanı dənlərdə karbohidratlar həll oluna bilən 

və asan həzmə gedən şəklə düşür – jelatinləşmə gedir. Şüalanan işıq 

və istilik enerjisi sürətlə daxili qızışmanın baş verməsinə səbəb olur 

(50 saniyədə daxili temperatur 90
0
C-yə çatır), dənin daxilində suyun 

buxarının təzyiqi artır və onun şişib partlamasına, səthinin artmasına 

gətirib çıxarır. Belə yem materialı həzm üçün əlverişli vəziyyətə 

düşür, onun mexaniki bərkliyi zəifləyir. Nəticədə furaj dəninin fay-

dalı enerji mübadiləsi artmış olur. Bu günə qədər kənd təsərrüfatı 

heyvanlarına yemləmək üçün dənlərin infraqırmızı (İQ) şüalandırma 

təsirli istilik işlənməsi qüvvəli-qarışıq yem hazırlama texnoloji prose-

sində istifadə olunur. İQ şüalanma təsirli dənlərin istiliklə işlənmə 

prosesinin öyrənilməsinə N.M.Antonov, V.İ.Aniskin, Z.T.Adamov, 

N.Braginets, A.S.Ginzburq, S.V.Zveryev, E.Kosmınin, E.B.Kozin, 

A.İ.Kupreyenko, V.İ.Kurdyumov, B.A.Ligidov, N.P.Mişurov, 

V.F.Nekraşeviç, V.A.Novikova, A.A.Ruşits, V.İ.Sırovatka, Y.P.Tyu-

rev, X.H.Qurbanov və başqaları töhvə vermişlər. 

N.Y.Braginets S.V.Zveryev, Q.Y.Yeqorov, V.A.Novikova tərə-

findən furaj dənini qorumaqla termiki işlənməsi təklif olunmuşdur. 

Belə aparatlarda qovurucu səthin temperaturu 200...230
0
C olur. Qo-

vurma müddəti 90...100 dəqiqə çəkir. Qovurma zamanı furaj dənində 

nişastanın hidroliz olunub dekstrinə keçməsi baş verir. Ancaq bu 

zaman qüvvəli-qarışıq yemin qida dəyəri cüzi səviyyədə artmış olur.  

Hazırda mikronizasiya üçün aqreqatların əsasında lentalı konve-

yerlər durur. Bu onunla əlaqədardır ki, belə maşınların komponov-

kası sadədir. Ancaq mikronizasiya prosesi enerji tutumludur.  

Hazırda yarma, tez hazırlanan sıyıq, həmçinin qüvvəli-qarışıq 

yem istehsal edən bir sıra müəssisələrdə mikronizasiya prosesi tətbiq 

edilir. Bu üsulun sənaye tətbiqi ən azı üç problemlə üzləşmişdir: 

1. İstilik faydalı iş əmsalının aşağı olması. Misal üçün, əgər mü-

kəmməl variantda 1 kq dəni 100
o
C-yə qədər qızdırmaq üçün 50 

kVt/saat tələb olunursa, ən yaxşı mikronizatorda bunun üçün 130 

kVt/saat sərf olunur (f.i.ə.=0,26). Elektrik enerjisinin qiymətinin 

aşağı olduğu halda bunu məqbul hesab etmək olar. Ancaq enerji qiy-

mətlərinin müşahidə olunan artma tempi bu üsulun tətbiqinə tormoz-

laşdırıcı faktor rolunu oynaya bilər; 
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2. Dən işlənən zonada şüalanma sahəsinin yekcins olmaması, 

dənlərin istilikfiziki və istilikradiasiya xarakteristikalarının dağınıq-

lığı, qurğunun çıxışında keyfiyyət göstəricilərinin bərabər olmaması; 

3. Məhsulun istilikeçirməsi və onda temperatur qradienti yaran-

ması ilə əlaqədar, həmçinin nəticədə qurğunun xüsusi gücünün məh-

dudlaşması qızma sürətini də məhdudlaşdırmış olur. 

Bunlarla əlaqədar olaraq avadanlığın səmərəliliyini artırmaq 

üçün konstruksiyanın əsas qovşaqlarının modernləşdirilməsinə, xüsu-

si ilə mikronizatorun əsas elementi sayılan infraqırmızı şüalandırıcı 

blokun təkmilləşdirilməsinə çalışılır. Buna baxmayaraq hələlik dən 

işlənən zonanın konstruktiv dəyişdirilmiş variantları və rejim variasi-

yaları mikronizatorun konstruksiyasında prinsipial dəyişikliyə gətirib 

çıxarmamışdır. Ümumən bir qayda olaraq əsas diqqət hazır məhsulun 

maya dəyərinin və istehlak xüsusiyyətlərinin əlverişli vəziyyətə gəti-

rilməsinə yönəldilmişdir.  

Dəni mikronizasiya edən qurğuların tənqidi təhlili göstərmişdir 

ki, mikronizasiya prosesində konstruktiv xüsusiyyətlərə görə istilik 

və kütlədəyişmə qanunauyğunluqlarının kifayət qədər öyrənilməsi bu 

sahədə yeni, perspektiv üsulların istifadə olunması, bunların əsasında 

hazır məhsulun yüksək keyfiyyətini təmin etməklə eyni zamanda 

energetik potensialdan səmərəli istifadəyə əsaslanan effektiv mikro-

nizatorun işlənib hazırlanmasını ləngidən faktor kimi qarşıya çıxmış-

dır. 

Ġkinci fəsil ″Furaj dəninin mikronizasiya prosesinin nəzəri 

tədqiqi″ adlanıb, burada furaj dəninin infraqırmızı şüa ilə işlənmə 

modelinin qurulması, texnoloji parametrlərin təyini, mikronizasiya 

zamanı istilikdəyişmə prosesinin tədqiqi, işçi hipotez olaraq seçilmiş 

konstruksiyada dən axımının tədqiqi, dozatorun tələb etdiyi gücün 

müəyyən edilməsi və qurğunun istilik balansı əks olunmuşdur. 

İşçi hipotezin parametrik modelini şəkil 1-dəki kimi qururuq. 

Furaj dəninin başlanğıc parametrləri onun kütləsindən - mD1, 

temperaturdan - tD1, həcmi kütləsindən - γD1, nəmliyindən - WD1 və 

malik olduğu istilik miqdarından - QD1 ibarətdir. Dənlə bərabər qur-

ğuya atmosfer havası daxil olur. Bu havanın parametrləri aşağıdakı 

kimidir: temperatur – tH1, nəmlik – WH1, nəmlik miqdarı - χH1, xüsusi 

entalpiya - JH1 və istilik miqdarı – QH1. İnfraqırmızı (İQ) lampalardan 
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gələn şüaların təsiri ilə ayrılan istilik miqdarı QL, dənin istiliklə 

işlənməsinə səbəb olur və onun kütləsi dəyişərək - mD2, həcmi kütləsi 

- γD2, nəmliyi – WD2, temperaturu – tD2, malik olduğu istilik miqdarı – 

QD2 təşkil edir. 
 

 
ġəkil 1. Furaj dənini mikronizasiya etmək üçün iĢçi hipotezin 

parametrik modeli. 
 

Qızma nəticəsində çıxışda havanın parametrləri aşağıdakı kimi-

dir: temperatur – tH2, nəmlik – WH2, nəmlik miqdarı - χH2, xüsusi en-

talpiya - JH2 və istilik miqdarı – Qİ (mikronizasiya üçün bir qədər is-

tilik itirilmiş olur). 

İşçi hipotezə əsaslanmaqla tədqiqat üçün seçilmiş konstruksiya-

nın prinsipal sxemi  şəkil 2- də təsvir edilmişdir. Həlqəvi boşluq aşa-

ğı tərəfdə deşiyi olan disk-dozator ilə bağlanmışdır. 

Mikronizasiya nəticəsində dənin qızması və genişlənməsi baş 

verdiyinə görə çıxış deşiyinin sahəsi (kvars şüşəsi ilə xarici silindr 

arasındakı boşluq) müəyyən qədər giriş deşiyindən böyük olmalıdır 

(şəkil 3). Bu zaman lentalı konstruksiyalardan fərqli olaraq bunker-

dən boşalan dənin yeri sərbəs şəkildə dolur, basqı yaranır. 

Dənin qızması gedən həlqəvi hissənin hündürlüyü boyunca bu 

hissədən keçən dənin həcmi artmış olur. Artan həcmin sərbəst keç-

məsini təmin etmək üçün həlqənin eni artmalıdır. Həlqənin eninin 

artma vacibliyi kütlənin saxlanması tənliyi ilə müəyyən edilə bilər. 

Şüalanma kamerasının başlanğıcında dənlərin həcmi: 

  .22

00 dyRdyrdV                                          (1) 

Həmən dən kütləsinin y-məsafəsindəki həcmi: 

  .)()( 22 dyRdyyrydV                                   (2) 

Kütlənin saxlanması qanununa əsasın (1) və (2) düsturlarına 
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uyğun olaraq dənlərin həcmlər nisbəti aşağıdakı kimi olur: 

  .
)()(

22

0

22

0 Rr

Ryr

dV

ydV




                                        (3) 

 

 
 

ġəkil 2.  Furaj dəninin mikronizasiyası üçün qurğunun 

prinsipial sxemi:  
a) şülandırma kamerası; b) disk-dozator. 

 

 

Seçilmiş həcmlərin kütlə bərabərliyi düsturundan alırıq: 

              
),()(00 yydVdV       buradan da 

  .
)(

)( 0

0 ydV

ydV




                                             (4) 

(3) və (4) düsturlarını bərabərləşdirib alırıq:  

 .
)(

)( 22

0

22

0

Rr

Ryr

y 






                                         (5) 

Buradan tapırıq: 

   .
)(

)( 22

022

0

2

02 Rr
Rr

R

y
yr 














                            (6) 

Şüalanma kamerasında dənin sıxlığının xətti dəyişmə qanununu 

qəbul edirik: 

  ),(0 yL
L

S
S 





                                  (7) 
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burada L-furaj dəni mikronizasiya olunan kameranın hündürlü-

yü, m. 
 

 
 

ġəkil 3. ĠĢçi hipotezə əsaslanan mikronizatorun həlqəvi 

hissəsinin Ģaquli və üfiqi kəsikləri: 
 R-daxili silindrin radiusu; r(y)-yuxarıdan aşağı y-məsafə-

sində xarici divarın radiusu; ρ0-furaj dəninin y-məsafəsindəki 

sıxlığı; dV0-dy hündürlüyündə həlqənin başlanğıc həcmi; 

dV(y)-y-məsafəsində dy hündürlüyünə malik həlqənin həcmi. 
 

 (7)-i (6)-da istifadə etdikdə alırıq: 

  
.

)(

)( 2

0

22

002



























 R

yL
L

Rr
r

S
S




                              (8) 

Buradan y- məsafəsinin funksiyası kimi xarici həlqənin 

radiusunu tapırıq: 

  .
))((

)( 2

0

22

00 R
yLL

LRr
r

SS









                          (9) 

(9) tənliyini təhlil edirik. Bunun üçün birinci törəməsini hesabla-

yırıq: 

 

.

)(
))((

)(

))((

2

0

2

0

22

00

0

22

00

yyLR
yLL

LRr

LRr

dy

dr

S

SS

S
















 (10) 
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(10)-dan tapırıq: 

.
))(()0(

00

0

22

0

Lr

Rr

dy

dr S



 
                           (11) 

.
)(

))((
)(

2

0

2

00

0

22

0
0

LRr

Rr

dy

Ldr

SS

S

S












                  (12) 

(10), (11) və (12) bərabərliklərindən görünür ki,  

;0
dy

dr          .
)()0(

dy

Ldr

dy

dr
                               (13) 

Bu göstərir ki, r(y) qrafiki əyrisinə çəkilən toxunan (bu hiperbola  

əyrisi təşkil edir) kamerasının başından sonuna qədər artan 

istiqamətdə müsbət qiyməti meyillik bucağına malik olacaqdır.  

Şüalandırma kamerasının bu formada olması qurğunun həlqəvi 

hissəsində dən axınında kəsilmə baş verməyəcəkdir. 

Üçüncü fəsil ″Eksperimental tədqiqatların proqram və metodi-

kası″  olub, burada eksperimental mikronizatorun konstruktiv-texno-

loji sxeminin seçilməsi, onun quruluşu və iş prinsipi, dənlərin fiziki-

mexaniki xassələrinin öyrənilmə metodları verilmişdir. Eyni zaman-

da bu fəsildə eksperimental qurğunun konstruktiv-texnoloji rejim 

parametrlərinin optimallaşdırma metodu əks olunmuşdur. 

Furaj dəninin mikronizasiya prosesinin yüksək effektliliyini tə-

min etmək üçün kvars şüşə ilə metal şuaqaytaran-örtük arasındakı ara 

boşluğu dəqiqləşdirilməlidir. Bu zaman dən layı minimal qalınlığa 

malik olmalı və kvars şüşə silindrin xarici səthi ilə metal  şuaqay-

taran-örtüyün daxili səthi arasında yerləşməlidir. 

Təcrübələr kvars şüşə ilə metal şüaqaytarıcı-örtük arasında müx-

təlif məsadələr şəraitində (məsafə addımı 1 mm olmaqla 5 mm-dən 

15 mm-ə qədər dəyişdirilmişdir) aparılmışdır. Eksperimental qurğu 

hazırlanmış və və sxemi şəkil 4-də verilmişdir. Dəni mikronizasiya 

edən qurğu sxematik olaraq şəkil 4-də (fiqur 1) əks olunmuşdur. 

Şəkil 4-də fiqur-2-də infraqırmızı şüalandırıcıların kvars şüşə silindr 

daxilində yerləşmə sxemi göstərilmişdir. Qurğu gövdədən-1, yüklə-

yici bunkerdən-2, xarici silindrdən-3, kvars şüşə silindrdən-4, bunlar 

arasındakı şüalandırma kamerasından-5, infraqırmızı şüalandırıcılar-

dan-6, şüaqaytarıcıdan -7, diskli çıxış dozatorundan-8, çıxış deşiyin-
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dən-9 və işlənmiş dən bunkerindən-10 və elektrik mühərrikindən-11 

ibarətdir. Şüalandırıcılar-6 və şüaqaytarıcı-7 alt-14 və üst-15 kasetlər 

şəklində yığılmışlar. Gövdənin-1 içərisində üst tərəfdən yükləyici 

bunker-2 ilə təchiz olunmuş xarici silindr-3 və bunun daxilində mər-

kəzləri üstüstə düşməklə kvars şüşə silindr-4 yerləşdirilimişdir. 

 
 

ġəkil 4. Eksperimental mikronizator qurğusunun sxemi: 
1-gövdə; 2- yükləyici bunker; 3- xarici silindr; 4- kvars şüşə 

silindr; 5-şüalandırma kamerası; 6- infraqırmızı (İQ) 

şüalandırıcı; 7- şüaqaytarıcı; 8- diskli çıxış dozatoru; 9- çıxış 

deşiyi; 10- işlənmiş dən bunkeri; 11-elektrik mühərriki; 12-

istiqamətləndirici konus; 13-qapaq; 14-alt kaset; 15-üst kaset. 
 

İki silindrin arasında yaranan boşluq şüalandırma kamerası-5 

olub, buradan dən aşağıya doğru hərəkət edir. Kvars şüşə silindrin-4 

daxilində şaquli vəziyyətdə kaset halında yığılmış infraqırmızı 

şüalandırıcılar-6 yerləşdirilmişdir. Bunlar şüaqaytarıcı-7 ilə təchiz 

olunmuşlar. Silindrlərin aşağısında diskli çıxış dozatorunun-8 disklə-

rinin vəziyyətinin dəyişməsi ilə çıxış deşiyi-9 əmələ gəlir. Çıxış deşi-

yindən-9 dən keçərək işlənmiş dən bunkerində-10 toplanır. Diskli 

çıxış dozatoru-8 dövrlər sayı nizamlanan elektrik mühərriki-11 ilə 

təchiz edilmişdir. Kvars şüşə silindr-4 üst tərəfdə, yükləyici bun-

kerin-2 daxilində istiqamətləndirici konusla-12 və yükləyici bunker-2 

isə qapaqla-13 təzhiz olunmuşlar. 

Dəni mikronizasiya edən qurğu aşağıdakı kimi işləyir. Yükləyici 

bunkerə-2 tozdan və qatışıqlardan təmizlənmiş dən yüklənilir. Dən 

öz ağırlığı ilə xarici silindr-3 və kvars şüşə silindr-4 arasındakı ara 
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boşluğunu (şüalandırma kamerasını-5) doldurur. Bu zaman diskli çı-

xış dozatoru-8 bağlı olduğundan çıxış deşiyi-9 da bağlı olur. İnfraqır-

mızı şüalandırıcılar-6 işə qoşulur. Tələb olunan ekspozisiya yetiş-

dikdən sonra elektrik mühərriki-11 işə salınır. Diskli çıxış dozatoru-8 

işə düşür, işlənmiş dən çıxış dozatorundan-8 və çıxış deşiyindən-9 

keçərək işlənmiş dən bunkerində-10 toplanır. Əvvəlcədən çıxış deşi-

yi-9 tələb olunan məhsuldarlığa uyğun hüdudda açılmış olur. Kaset-

lər-14,15 halında yığılmış infraqırmızı şüalandırıcılar-6 və kvars şüşə 

silindr-4 qapaqdan-13 asılırlar. 

Təklif olunan qurğunun tətbiqi dənin mikronizasiya prosesində 

şüalanma istiliyindən maksimum səmərəli istifadə hesabına enerjiyə 

əhəmiyyətli dərəcədə qənaət olunur. Qurğunun konstruktiv yeniliyi 

Azərbaycan Respublikası “Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi” tərə-

findən faydalı model (U 20170025) olaraq təsdiq edilmişdir. 

Eksperiment aparmaq üçün buğda, arpa və vələmirdən istifadə 

edilmişdir. Bunların nəmliyi 14-15% olmuşdur. Dən əvvəlcədən xır-

da yüngül, iri və uzun qatışıqlardan təmizlənmişdir. 

İQ şüalandırma lampasının kvars şüşədən optimal yerləşmə mə-

safəsini və işıq selinin optimal gücünü müəyyən etmək üçün çoxfak-

torlu eksperiment aparılmışdır. Eksperimentlər lampaların şüalandır-

ma gücünü dəyişməyə imkan verən “Leqrand” dimmer ilə təchiz 

olunmuş eksperimental qurğuda yerinə yetirilmişdir. Alınmış qiymət-

lərin riyazi işlənməsi üçün statistika proqramının (Statistica 6.0) 

verilmiş metodikasından və fərdi kompüterdən istifadə olunmuşdur. 

Dördüncü fəsil ″Eksperimental tədqiqatların nəticələri″ adlanıb, 

burada furaj dəninin fiziki-mexaniki, optik və istilik-fiziki xassələri-

nin tədqiq nəticələri, eksperimental mikronizatorun texnoloji-kons-

truktiv parametrlərinin tədqiqi, qurğunun konstruktiv və rejim para-

metrlərinin optimallaşdırılması, qurğunun məhsuldarlığının əsaslan-

dırılması və eksperimental mikronizatorun tətbiqinin iqtisadi səmərə-

sinin hesabatı verilmişdir.  

Dən məhsulunun istilik-fiziki xarakteristikasını (istilikkeçirmə 

əmsalı –λ-W/m
.
K, temperaturkeçirmə - a- m

2
/san, xüsusi istilik tutu-

mu c- Coul/kq
.
K) öyrənmədən onların mikronizasiya prosesini tədqiq 

etmək mümkün deyil.  
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Furaj dəninin istilik-fiziki xarakteristikası Coesfeld RT-1394H 

ölçü aparan qurğuda öyrənilmişdir. Ölçmələr nəticəsində buğda 

nümunələrinin 20...80
0
C temperaturlar diapazonunda istilik-fiziki 

xarakteristikasının ədədi qiymətləri müəyyən edilmişdir (cədvəl). 
    

                   Cədvəl. Buğdanın istilik-fiziki xarakteristikasının 

                          müəyyən edilməsi üzrə təcrübələrin nəticələri 
№ Tempe- 

ratur 

interval- 
ları,  

T,  oC 

Furaj dəni nümunələri 

Başlanğıcda (sıxlıq ρ=871,3 kq/m3 ) İşləndikdən sonra (sıxlıq ρ=895,7 kq/m3 

) 

a λ c a λ c 

 1 20 17,800,15 0,3450,004 2217,560,10 16,480,15 0,2670,004 1802,620,15 

 2 40 16,910,15 0,3730,004 2532,080,15 15,570,15 0,2940,004 2107,520,15 

 3 60 15,870,2 0,4110,004 2976,750,15 14,690,15 0,3410,004 2595,780,10 

 4 80 15,010,15 0,4300,004 3292,070,10 13,970,2 0,3730,004 2987,430,15 

 

Eksperimental təcrübələrin aparılmasında nəzarət və ölçmə nəti-

cələrinin işlənməsində labWiew 7,0 proqramından istifadə olunmuş-

dur. Alınan eksperimental qiymətlər “Microsoft Excel 2010” mühi-

tində fərdi kompüterdə işlənmişlər. Eksperiment nəticələri buğdanın 

istilik-fiziki xarakteristikalarının 20...80
o
C temperaturlar diapazonu 

üçün asılılıq tənliklərini qurmağa imkan vermişdir.  

Furaj dəninin başlanğıc nəmliyi üçün: 

a=-0,0471T+18,75; R
2
=0,9987;                          (14) 

 λ=0,0015T+0,3165; R
2
=0,9857;                          (15) 

c=18,341T+1837,6; R
2
=0,995.                            (16) 

Furaj dəninin son nəmliyi üçün: 

a=-0,042T+17,28; R
2
=0,9972;                           (17) 

λ=0,0018T+0,2275; R
2
=0,99;                            (18) 

c=20,213T+1362,7; R
2
=0,993.                          (19) 

Çoxfaktorlu eksperimentlə lampaların yerləşmə məsafəsi, kvars 

şüşənin qalınlığı və işıq şüasının gücünün mikronizasiya səviyyəsinə 

(kifayət qədər mikronizasiya olunmaya) görə optimallaşdırılması hə-

yata keçirilmişdir. Bunun üçün eksperimentin planlaşdırılması meto-

dikasından istifadə edilmişdir. Optimallaşdırma kriteriyası olaraq də-

nin yetərli səviyyədə mikronizasiyası vaxtı (t, san) qəbul edilmişdir.  

Təcrübələri aparmaq üçün Boks-Benkinin rotatabelli, kompozi-

siyalı ikinci dərəcədən simmetrik planı seçilmişdir. Tədqiqatlar buğ-
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da, arpa və vələmir üzrə aparılmışdır. Kvars şüşə qalınlığının (δ) və 

İQ şüalandırma lampasının yerləşmə məsafəsinin (b) mikronizasiya 

olunma vaxtına (t) təsirinin müəyyənləşdirilməsi üzrə eksperimentlə-

rin nəticələri qrafiki olaraq şəkil 5-də əks olunmuşdur. Eksperiment-

lərdə infraqırmızı şüalandırıcı lampanın gücü 1 kW olmuşdur. 

Eksperimental qiymətlərin riyazi statistika üsulu ilə işlənməsi 

nəticəsində kvars şüşənin qalınlığının (δ) və İQ şüalandırma lampa-

sının obyektə nəzərən yerləşmə məsafəsinin dəninin mikronizasiya 

olunma vaxtına təsirinin riyazi ifadəsi müəyyənləşdirilmişdir: 

t=178,1944-1,2708δ-30,9375b+0,0021δ
2
+0,2813δb+1,4583b

2
. (20) 

Bu tənliyin statistik təhlili əsasında tədqiqatın uyğunluğu yox-

lanmış, nəticədə modelin əmsallarının əhəmiyyətliliyi müəyyən edil-

miş Fişer kriteriyasına görə alınmış tənliyin adekvatlığı qiymətləndi-

rilmişdir. Tənliyin tədqiq olunan asılılıqları kifayət qədər dəqiq ifadə 

etməsi təsdiq olunmuşdur. 
 

 
ġəkil 5. Kvars ĢüĢənin qalınlığının (δ) və ĠQ Ģüalandırma 

lampasının obyektə nəzərən yerləĢmə məsafəsinin 

(b) buğda dəninin mikronizasiya vaxtından (t) 

asılılığı. 
 

Alınmış qrafiki asılılıqdan (şəkil 5) görünür ki, İQ şüalandırıcı 

lampanın gücü 1kW olduqda mikronizasiya üçün kvars şüşənin 

qalınlığı δ=6 mm və lampanın obyektdən olan məsafəsi b=50mm 

optimal sayıla bilər. Bu zaman buğdanın mikronizasiyası üçün tələb 
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olunan vaxt 80 saniyədir. Kvars lampanın qalınlığının (δ) və İQ 

şüalandırıcı lampanın gücünün (Nlam) mikronizasiya vaxtına (t) təsiri 

öyrənilmiş və alınan eksperiment qiymətləri əsasında qrafiki asılılıq 

(şəkil 6) qurulmuşdur. Eksperiment zamanı lampanın obyektdən olan 

məsafəsi b=50 mm olmuşdur. 

Təcrübə qiymətlərinin statistik işlənməsi nəticəsində kvars şüşə 

qalınlığı (δ) və İQ şüalandırıcı lampanın gücünün (Nlam) mikroniza-

siya vaxtına təsirini əks etdirən riyazi ifadə alınmışdır: 

.76058,17625,013052083,259167,597 22

lamlamlam NNNt  

 

(21) 

Alınmış tənlik tədqiq olunan istilik prosesini əks etdirir və o 

praktikada istifadə üçün yararlıdır.  
 

 
ġəkil 6. Kvars ĢüĢənin qalınlığının (δ) və ĠQ Ģüalanma lam-

pasının gücünün (Nlam) mikronizasiya vaxtına birgə 

təsir effektliliyinin qrafiki asılılığı. 
 

Şəkildəki qrafik asılılıqdan (şəkil 6) görünür ki, buğda dəninin 

mikronizasiyası üçün kvars şüşənin qalınlığı δ=6 mm və İQ şüa-

landırıcı lampanın gücü Nlam=1,0 kW optimal sayıla bilər. 

İQ şüalandırıcı lampasının obyektdən aralı yerləşmə məsafəsinin 

(b) onun gücü (Nlam) ilə birlikdə mikronizasiya vaxtına təsiri üzrə 

eksperimental qiymətlər əsasında qrafiki asılılıq (şək.7) qurulmuşdur. 

Eksperiment zananı kavars şüşənin qalınlığı δ=6 mm olmuşdur. 

Eksperimental qiymətlərin statistik işlənməsi ilə asılılığı əks 

etdirən riyazi düstur əldə edilmişdir: 

.6667,6265,20354,010550417,22639,648 22

lamlamlam NbNbNbt 

 

(22) 
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Alınmış riyazi ifadə (şəkil 7) tədqiq olunan istilik prosesini əks 

etdirir və o praktikada istifadə oluna bilər. Qrafiki asılılıqdan görünür 

ki, buğdanın mikronizasiyası üçün lampanın obyektdən olan məsafə-

sinin b=70 mm və lampanın gücünün Nlam=1,0 kW qiymətlərini opti-

mal saymaq olar. 

 
ġəkil 7. ĠQ Ģüalandırıcı lampanın obyektdən olan məsafəsi-

nin (b) və lampanın gücünün (Nlam) mikronizasiya 

vaxtına birgə təsir effektliliyinin qrafiki asılılığı. 
 

Eksperimental mikronizatorun iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi 

müəyyən edilmişdir. Təkmilləşdirilmiş mikronizasiya qurğusunun 

tətbiqi zamanı illik iş həcmi 380,12 ton olan müəssisə üçün iqtisadi 

səmərə 4527,2 man təşkil etmişdir. Tədqiqat nəticələri Azərbaycan 

Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi-Texniki Şurasında müzakirə edi-

lərək bəyənilmiş və istehsalata tətbiqi tövsiyə olunmuşdur. 
 

Nəticələr 
 

1. Furaj dəninin yemlənmə üçün hazırlanması üzrə müasir texno-

logiyaların təhlili və praktik təcrübə göstərir ki, qüvvəli-qarışıq yem 

hazırlanma texnologiyası mikronizasiya tətbiqi ilə təkmilləşdirilə 

bilər. 

2. Nəzəri olaraq müəyyən edilmişdir ki, şüalandırma kamerası-

nın xarici əksetdirici örtüyü həlqəvi boşluqdan dən keçərkən şişdi-

yinə görə aşağıya – disk-dozatora tərəf genişlənən konus şəklində ol-

ması məqsədəuyğun sayılır. 
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3. İnfraqırmızı şüa ilə furaj dəninin qızdırılmasının riyazi modeli 

tərtib edilərək bunun əsasında dənin işlənmə zonasında şüalandırma 

sahələrinin düzləndirilməsi üçün şüaqaytarıcı səthlərin mümkünlüyü 

əsaslandırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, mikronizatorun məhsul-

darlığı daxili silindrin radiusu, onun uzunluğu, infraqırmızı şüalandı-

rıcı lampanın gücü və dənin daxili silindr (kvars şüşə) ilə şüaqayta-

ran-örtük arasında olma vaxtından asılıdır. 

4. Nəzəri və təcrübi tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, şüa axı-

nı sıxlığının və dənin işlənmə vaxtının düzgün seçilməsi ilə dən örtü-

yünün nəmliyinin əhəmiyyətli dərəcədə ayrılmasına və nüvənin nəm-

liyinin azalmasına nail olunur. 

5. Eksperimental tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, tempera-

tur 20
o
C -dən 180

o
C-yə artdıqda kvars şüşə üzrə dənlərin sürtünmə 

əmsalları aşağıdakı qaydada dəyişir: buğda 0,296-dan 0,264-ə, arpa 

0,401-dən 0,253-ə, vələmir 0,334-dən 0,284-ə. Temperatur 70
o
C -dən 

150
o
C-yə qədər artdıqda dənlərin temperaturkeçirmə əmsalı aşağıda-

kı qaydada dəyişir: buqdada – 3,72-dən 2,16 m
2
/san-ə; arpada – 4,48-

dən 3,66 m
2
/san-ə; vələmirdə – 4,4-dən 2,1 m

2
/san-ə, istilik keçirmə 

isə buğda üzrə 6,31-dən 3,301 W/m
o
C-yə, arpa üzrə 7,77-dən 5,425 

W/m
o
C-yə, vələmir üzrə 7,149-dan 2,994 W/m

o
C-yə kimi dəyişir. 

6. Dənlərin keyfiyyətli mikronizasiya olmasını xarakterizə etmək 

üçün 50 dəni dağıdan qüvvə (350-450 N təşkil edir) qəbul edilə bilər. 

Laboratoriya tədqiqatları ilə aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: daxili 

silindr (kvars şüşə) ilə metal şüaqaytaran arasındakı boşluqdan furaj 

dəninin sərbəst keçməsi üçün ara məsafəsi 7...9 mm, kvars şüşənin 

qalınlığı 6 mm olmalı, infraqırmızı şüalandırıcı kvars-şüşə silindrin 

daxili divar səthindən 50 mm aralıda yerləşməlidir. 

7. Mikronizatorun 0,2...0,22 ton/saat məhsuldarlığını təmin et-

mək üçün disk-dozatorun fırlanma tezliyi 118,75 dəq
-1 

dozalayıcı 

deşiyin sahəsi 0,241x10
-3 

m
2
 və infraqırmızı şüalandırıcı bir lampa-

nın gücü 1 kW olmalıdır. 

8. Təkmilləşdirilmiş mikronizasiya qurğusunun tətbiqi dənin 

mikronizasiya prosesində şüalanma istiliyindən maksimum səmərəli 

istifadə olunması hesabına enerjiyə 14% qənaət olunur. İllik iş həcmi 

380,12 ton olan müəssisə üçün iqtisadi səmərə 4527,2 man təşkil 

edir. 
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Ġstehsalata tövsiyələr 
 

Heyvandarlıq və quşçuluq məhsulları istehsalçılarına öz yem ba-

zasından əldə etdiyi furaj dəninin qənaətlə və səmərəli istifadəsinə 

nail olmaqları üçün onları mikronizasiya tətbiqi ilə işləmələri tövsiyə 

olunur. 

Mikronizator tətbiq edən fermerlər dissertasiyanın istehsal sınaq-

ları üzrə əldə etdiyi nəticələrə əsaslanan və işin ümumi nəticələrində 

qeyd olunan qiymətlərdən texniki vasitənin istismarında istifadə 

etməklə onun istifadə səmərəliliyini artıra bilərlər. 

Konstruktiv olaraq təkmilləşdirilmiş mikronizatorun işçi prosesi-

ni əsaslandıran riyazi model, nəzəri və praktik cəhətdən əsaslandı-

rılmış konstruktiv-texnoloji parametrlər infraqırmızı süa təsiri ilə 

məhsulları termiki işləyən qurğuların istehsalını və onların təkmilləş-

dirilməsini planlaşdıran sənaye obyektlərinin konstruktor büroları 

üçün texniki tapşırıqlarda istifadə oluna bilər. Əldə edilən konstruk-

tiv təkmilləşmənin mühəndis ixtisası tələblərinin dərs vəsaitlərinə da-

xil olunması da məqsədəuyğun hesab edilir. 
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