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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

İşin aktuallığı. Müasir dövrdə dünya elmi mərkəzlərində 

karbon nanomaterialların (KNM) sintezi və tətbiqi üzrə 

texnologiyaların, qurğu və cihazların yaradılması sahəsində bir sıra 

yüksək nəticələr əldə edilmişdir. Nanotexnologiyanın inkişafını 

stimullaşdıran əsas amillərdən biri bu texnologiyaya əsaslanaraq 

yaradılmış yarımkeçirici nano quruluşlar və onların bazasında gen 

mühəndisliyi, materialşünaslıq (səthi möhkəmlətmə, fullerenlər, 

katalizatorlar və kompüter çipləri), informasiyanın saxlanılması, 

ötürülməsi kimi işləri yerinə yetirə bilən yeni elektron qurğuların 

yaradılması olmuşdur. Son illər nanoölçülü sistem və quruluşlar 

fizikasında əldə edilən nailiyyətlər istiqamətində aparılan 

fundamental işlər maddənin təbiəti haqqında yeni fikirlərin 

formalaşmasına səbəb olacaq nəticəyə gəlməyə imkan verir. Bu isə 

yaxın gələcəkdə kvant qurğularının yaradılması demək olacaqdır.  

Lakin buna baxmayaraq yüksək çıxımlı, yüksək keyfiyyət və 

təmizlik dərəcəsinə malik, aşağı maya dəyərli KNM-lərın alınması 

məsələsi əsasən həll olunmamış qalır.  

Nanomaterialların sintezi üçün texnologiyaların və sınaq 

qurğularının yaradılması, bu materialların alınmasının və tətbiqinin 

təşkili nanosferada baş verən sürətli inkişaf strategiyasının fonunda 

son dərəcə aktualdır. 

Tədqiqatın məqsədi və həll edilən məsələləri. Dissertasiya 

işinin məqsədi karbon nanomaterialların fiziki, kimyəvi, texnoloji 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi, alınması, onların elm və texnikanın 

müxtəlif sahələrində tətbiq edilməsidir.  

Göstərilən məqsədə nail olmaq üçün dissertasiya işində 

aşağıdakı məsələlər qarşıya qoyulmuş və həll edilmişdir: 

1. Karbon nanostrukturların alınması, təyin edilməsi, 

ayrılması və təmizlənməsi üsullarının müqayisəli analizi və sonrakı 

tədqiqatlar üçün nəzəri və texnoloji bazanın yaradılması.  

2. Nanomaterialların mövcud alınma üsullarının fiziki, 

kimyəvi, texnoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi ilə onların yüksək 

çıxımla sintezi prosesinin təkmilləşdirilməsi.  
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3. Karbon nanostrukturların alınması üçün pilot təcrübə 

qurğularının yaradılması və bu qurğularda müxtəlif nanostrukturların 

alınması, instrumental və kimyəvi üsullarla onların mövcudluğunun 

müəyyənləşdirilməsi, sintez məhsullarından ayrılması, təmizlənməsi 

və çeşidlənməsi. 

4. Alınmış nanomaterialların tətbiqində çox mühüm rol 

oynaya bilən yeni, çoxfunksiyalı uretan tipli polimerlərin və 

forpolimerlərin sintezi texnologiyasının yaradılması, onların sintezi 

və tətbiqi üsullarının işlənilməsi. 

5. Alınmış karbon əsaslı nanomateriallar (fulleren, nanoboru, 

nanolif və s.), ferromaqnit nanomateriallar, uretan tipli polimerlər və 

forpolimerlər bazasında nanokompozisiya materiallarının sintezi, elm 

və texnikanın müxtəlif sahələrində tətbiqi imkanlarının araşdırılması. 

Tədqiqat üsulları. Analiz və sintez məsələləri, fiziki-kimyəvi 

analizin zəruri bölmələri, spektral analiz. Karbon nanostrukturların, 

xlormetanların, uretan tipli yeni nəsil polimerlərin və forpolimerlərin 

alınmasında aşağı molekullu karbohirogenlərin “qaynar” katalizator 

layında bitmiş xlorlaşması, fərdi karbohidrogenlərin pirolitik üsulla 

sintezi və polimer-monomer sistemində polikondensasiya və 

polibirləşmə üsullarından istifadə olunmuşdur. 

Elmi yeniliklər.  

1. Nanomaterialların alınması, fullerenlərin və nanoboruların 

yüksək çıxımla etilenin pirolizi prosesində və eləcə də təbii 

qazın xlorlaşdırılması yolu ilə sintezinin mümkünlüyü 

təsdiq edilmişdir. 

2. Katalitik xlorlaşdırma və piroliz proseslərində texnoloji 

amillərin təkmilləşdirilməsi hesabına nanomaterialların 

çıxımı optimallaşdırılaraq 20-24%-ə çatdırılmışdır.  

3. Alınmış nanomaterialların tətbiqində çox mühüm rol 

oynaya bilən yeni, çoxfunksiyalı uretan tipli polimerlərin 

və forpolimerlərin yeni sintezi texnologiyası yaradılmış, 

onların sintezi və tətbiqi üsulları işlənilmişdir. 

4. Təbii qazın və digər karbohirogenlərin “qaynar lay” 

reaktorunda bitmiş xlorlaşması zamanı eyni rejimdə 

fullerenlərin və karbon nanoboruların alınması mümkün 

olmuşdur. 
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5. Katalitik xlorlaşdırma və piroliz proseslərində əldə olunan 

nanoborular və fullerenlər ayrılıb təmizləndikdən sonra 

komponent qismində müxtəlif polimer kompozisiyaların 

tərkibinə daxil edilmiş və onların yüksək səmərə ilə 

maşınqayırma, neftçıxarma, neft emalı, aviakosmik, tibb və 

digər sahələrdə tətbiq edilmə imkanları müəyyənləşdiril-

mişdir.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. 

1. Karbon nanostrukturların alınması, təyin edilməsi, 

ayrılması və təmizlənməsi üzrə nəzəri və texnoloji 

işləmələr. 

2. Nanomaterialların alınması, fullerenlərin və nanoboruların 

yüksək çıxımla etilenin pirolizi prosesində və eləcə də 

təbii qazın xlorlaşdırılması yolu ilə sintezi. 

3. Çoxfunksiyalı uretan tipli polimerlərin və forpolimerlərin 

yeni sintezi texnologiyasının yaradılması üçün işlənilmiş 

üsullar.  

4. Alınmış nanoborular və fullerenlərin komponent qismində 

müxtəlif polimer kompozisiyaların tərkibinə daxil 

edilməsi və onların elm və texnikanın müxtəlif sahələrində 

tətbiq üsulları.  

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. 

1. Yüksək çıxımla təbii qazın və digər aşağı molekullu karbo-

hidrogenlərin xlorlaşdırılması və pirolizi prosesləri vasitəsi 

ilə nanostrukturların alınmasının nəzəri və texnoloji 

əsasları yaradılmışdır. 

2. Karbon nanostrukturların, uretan tipli polimerlərin və 

forpolimerlərin, onların nanokompozisiyalarının sintezi 

üçün texnologiyaları və pilot-təcrübə qurğuları 

yaradılmışdır.  

3. Alınan nanomaterialların yüksək səmərə ilə maşınqayırma, 

neftçıxarma, neft emalı, aviasiya texnikası və 

cihazqayırmada sınaqları keçirilmiş və tətbiq imkanları 

müəyyən edilmişdir. 

4. Nanokompozit materialların alınmasında matrisa rolunu 

oynayan çoxfunksiyalı, tam şəffaf, toksiki qoxusuz, uretan 
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tipli yeni nəsil polimer örtüklərin sənayenin bir çox 

sahələrində geniş tətbiq imkanları müəyyən edilmişdir. 

5. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uretan tipli yeni nəsil poli-

mer, kompozit materialların və çoxsaylı karbon və digər 

nanomaterialların təcrübə və təcrübə sənaye miqyasında 

istehsalı üçün əsaslı elmi-texniki baza yaradılmışdır. 

Tədqiqat işinin aprobasiyası və nəticələrin tətbiqi. Yerinə 

yetirilmiş tədqiqatın əsas nəticələri aşağıda göstərilən elmi-texniki 

konfranslarda təqdim olunmuş və müzakirə edilmişdir: 

- “Nanostrukturlu materiallar-2008” mövzusunda 1-ci Beynəl-

xalq Elmi konfrans. Minsk, 22-25 aprel 2008 ci il. 

- Xüsusi təyinatlı yüksək texnologiyalara həsr olunmuş 5-ci 

Beynəlxalq konfrans. Ukrayna, Yalta, 22-26 sentyabr 2008-ci il. 

- Nanomateriallara və hidrogen energetikasına həsr olunmuş və 

NATO-nun “Sülh naminə beynəlxalq əməkdaşlıq” proqramı əsasında 

həyata keçirilən beynəlxalq konfrans. Gürcüstan, Batumi, 7-10 

oktyabr 2012-ci il. 

- “Fevral məruzələri - 2018: Aviakosmik problemlərin həllində 

gənclərin yaradıcı potensialı" III beynəlxalq eımi-praktiki gənclər 

konfransının materialları. Bakı, Milli Aviasiya Akademiyası, 12-14 

fevral 2018-ci il. 

Tədqiqat işinin nəticələri üzrə Azneft İB-nin N.Nərimanov ad. 

NQÇİ-də (2009-cu il), “QARASU” Əməliyyat Şirkətinin neftçıxarma 

quyularında (2016-cı il), Ukraynanın Berdyansk şəhərində yerləşən 

“AZMOL” ASC-də (2008-ci il), Ümumrusiya “Aviasiya 

Materialları” Elmi-tədqiqat İnstitutunda (2013-cü il) və Rusiya 

Federal Dövlət Mülki Aviasiya Elmi-tədqiqat İnstitutunda (2014-cü 

il) geniş sınaqlar keçirilmiş, tətbiq edilmiş və müvafiq tətbiq aktları 

ilə təsdiqlənmişdir. 

Nəşr olunmuş əsərlər. Dissertasiya mövzusu üzrə 30 elmi iş 

dərc edilmişdir. Onlardan elmi məqalə - 14 (o cümlədən, 6 məqalə 

beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) 

daxil olan dövri elmi nəşrlərdə), konfrans materialı və tezis - 9, 

monoqrafiya (xaricdə çap olunmuş) - 2, Patent-ixtira – 5 (1-i 

Avrasiya patenti). 
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İşin strukturu və həcmi. Dissertasiya işi ümumi 163 

səhifədən, o cümlədən ixtisarların və şərti işarələrin siyahısından, 

girişdən, dörd fəsildən, 14 cədvəl, 46 şəkil, əsas nəticələrdən, 118 

adda ədəbiyyat siyahısından, cədvəllər, şəkillər, ədəbiyyat siyahısı 

nəzərə alınmadan 225510 işarədən ibarətdir. 

İşin qısa məzmunu. 

Girişdə tədqiq edilən problemin aktuallığı əsaslandırılmış, 

tədqiqatın məqsədi və məsələləri, işin elmi yeniliyi, müdafiəyə 

çıxarılan əsas müddəalar, əldə olunan nəticələrin praktiki əhəmiyyəti 

və aprobasiyasına aid məlumatlar verilmişdir.  

Dissertasiya işinin birinci fəslində əsasən karbon 

nanostrukturların fiziki-texnoloji xüsusiyyətləri, onların alınma 

üsulları, mövcud olan sintez texnologiyaları və bu texnologiyalar 

əsasında yaradılmış qurğuların iş prinsipləri araşdırılmışdır.  

Qeyd edilmişdir ki, 1973-cü ildə D.A.Bоçvar və Y.Q.Qalperin 

Rusiyada, onlardan öncə isə Y.Оsava Yapоniyada kvant-kimya 

hesablamaları əsasında karbоnun kürəyə охşar mоlekullarının, yəni 

C20 karbоdоdekaedrin və C60 karbо-s-ikоsaedrin mövcud olduğu 

barədə fikir irəli sürmüşlər. Qapanmış elektrоn örtüyü və arоmatiklik 

sayəsində оnlar stabil хarakterli və kimyəvi stabilliyə malik formada 

təyin olunmuşdur. 1985-ci ildə N.V.Krоtо, R.F.Kerl, R.Y.Smоlli 

10000C temperaturda helium selində lazer şüalarının təsiri ilə 

qrafitin buхarlanması yоlu ilə “karbоn ulduzları”nın mövcud оlma 

şəraitini mоdelləşdirmişlər. 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində elmi və praktiki cəhətdən 

perspektivli nanomateriallar və nanotexnologiyalar yaradılmağa, 

müxtəlif çeşidlərdə və tətbiq istiqamətlərində istehsal olunaraq elm 

və texnikanın müxtəlif sahələrində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilməyə 

başlanmışdır. 

Eyni zamanda nanomaterialların müxtəlif alınma üsulları 

müqayisəli şəkildə araşdırılmış, onların çıxım və keyfiyyət 

göstəricilərinə görə üstünlükləri və çatışmazlıqları qiymətləndirilmiş, 

alınan materialların digər xüsusiyyətlərinə baxılmışdır. Karbon əsaslı 

fulleren, nanoboru və digər nanoklasterlərin sintezi xüsusiyyətləri 

araşdırılmışdır. 
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Müxtəlif təbiətli nanomateralların fiziki xarakteristikalarının 

öyrənilməsi üçün istifadə edilən rentgen, spektroskopik və digər əsas 

instrumental üsullara, karbon nanomateralların ayrılması və 

təmizlənməsi texnologiyalarına da baxılmışdır. 

İkinci fəsildə karbon nanomaterialların alınmasının müxtəlif 

üsul, sistem və texnoloji qurğularına baxılmış və onların əsas 

xüsusiyyətləri əks etdirilmişdir. Bu texnoloji üsulların bəzi üstün 

cəhətləri və alınan materialların hidrogen sorbentləri qismində 

perspektivləri qiymətləndirilmişdir. 

Göstərimişdir ki, fullerenlərin sintez üsullarından biri də 

onların karbоhidrоgenlərin natamam yandırılması yоlu ilə alın-

masıdır. Məsələn, benzоl/оksigen və ya etilen (asetilen) / оksigen 

qarışığının yanması zamanı yaranan alоvdan fullerenlər almaq olur. 

Karbоhidrоgenlərin natamam yandırılması yоlu ilə fullerenlərin 

sintezi üçün yaradılan qurğunun sxemi təhlil edilmişdir. О, alçaq 

təzyiqli kameradan, vizual müşahidə və оptik diaqnоstika üçün baхış 

pəncərələrindən, qarışığın yandırılması və alınan nümunələrin 

götürülməsi üçün qurğudan ibarətdir. Üzvi yanacağın və оksigenin 

yanma prosesi dəliklərdən ibarət üfüqi mis plitənin üzərində baş 

verir, plitədə yaradılan deşiklərdən üzvü yanacaq və oksigen daxil 

olur. Bu qurğuda fulleren C60-C70 qatışığının çıхışı təqribən 8%-ə 

yaхın alınır. 

Bu fəsildə həmçinin KNM-lərın alınmasında istifadə edilən 

digər üsul və qurğular haqqında geniş məlumat verilmişdir. Lakin 

qeyd etmək lazımdır ki, bütün hallarda təcrübə-sınaq qurğularında 

KNM-lərın istər çıxımı, istərsə də keyfiyyət göstəriciləri aşağı 

səviyyədədir. Ən yaxşı halda bəzi qurğularda, məsələn, çoxfunksiyalı 

elektroqövs qurğusunda çıxım tam olmayan 15% təşkil edir. Sintez 

edilən karbon nanoborular və nanoliflər çirkli və qüsurlu alınır. 

Nəticədə alınmış nanomaterialların maya dəyəri çox yüksək olmaqla 

bu materialların geniş tətbiqinə imkan vermir. 

Beləliklə, yüksək çıxımlı və təmiz KNM-lərın alınması aktual 

olaraq qalır və növbəti üçüncü fəsildə bu problemin həlli ilə bağlı 

təklif olunan texnologiya və qurğuların yaradılması məsələsi öz 

əksini tapmışdır. 
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Üçüncü fəsildə müəllif tərəfindən yüngül karbohidrogenlərin 

katalitik xlorlaşdırılma və piroliz prosesləri vasitəsilə karbon 

nanomaterialların alınması, ayrılması, təmizlənməsi və çeşidlənməsi 

texnologiyalarının işlənib hazırlanması əks etdirilmişdir. Bu fəsildə 

yüngül karbohidrogenlərin xlorlaşdırma üsulu ilə alınmasının 

xüsusiyyətlərinin analizi, katalizatorun seçilməsi və eksperimental 

qurğunun yaradılmasına kifayət qədər yer ayrılmışdır. 

Burada piroliz prosesində etilendən karbon nanomaterialların 

alınması xüsusiyyətlərinə də baxılmışdır. Göstərilən proseslərin 

texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yüksək çıxımla keyfiyyətli 

fulleren və nanoboruların alınması nöqteyi-nəzərdən təhlil edilmişdir. 

Xlorlaşdırma prosesi üçün tərəfimizdən işlənib hazırlanmış və 

istifadə edilən reaktor (şəkil 1) şaquli quraşdırılmış içi boş, kolon tipli 

aparat olmaqla iki hissədən ibarətdir: reaksiya zonası və çökdürülmə 

zonası.  
 

 

 

 

 

1 – reaksiya zonası 

2 – çökdürülmə zonası 

3 – iki pilləli siklon 

4 – partlayış diski  

5 – katalizator üçün 

ştuser  

6 – katalizator 

7 – paylayıcı  

8 – çıxış ventili 

9 – xlor üçün sayğac  

10 – metan üçün sayğac 

11-15 – nəzarət ölçü  

cihazları 

 
 

Şəkil 1. Xlorlaşdırma prosesi üçün istifadə edilən reaktor
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Reaktorun reaksiya zonası çöl tərəfdən örtük-köynəklə və 

qızdırılma üçün nixrom sarğı ilə örtülmüşdür. Bu köynəyin dairəvi 

sahəsində reaksiyanın yaratdığı istiliyi götürmək üçün ya soyuq hava, 

ya da soyuq su verilə bilər.  

Sistem aşağıdakı kimi işləyir: reaktora “qaynar lay” yaratmaq 

üçün katalizator verildikdən sonra metan və ya xlor paylayıcı vasitəsi 

ilə müəyyən olunmuş miqdarda verilir. Reaktorun qızdırılması 4-5 

saat çəkir. Tələb olunan temperatura çatdıqda xlorun verilməsi 

başlanılır. Bundan sonra metan tələb olunan miqdarda, sayğacdan 

keçməklə barbatyor vasitəsi ilə daxil olur. 

Reaktorda xlorlaşma prosesinə nəzarət üçün 9 temperatur 

nöqtəsi katalizatorun səviyyəsini və konsentrasiyasını, qaynar lay 

üzərində reaksiya qazının təzyiqini ölçmək üçün impuls boruları 

quraşdırılmışdır. Qəbuledicidən kondensasiyaya göndərilən tüstü 

qazları keçdikdə həlledicinin (toluol) bənövşəyi rəng alması fulleren 

C60-ın mövcudluğunu təsdiq edir. Təcrübə qurtardıqdan sonra məlum 

texnologiyalar əsasında alınmış fulleren və nanoboruların miqdarını, 

təmizliyini və çıxımını təyin etmək olar. Xlorlaşma məhsulları 

soyudulduqdan sonra təyin edilir. 

 Karbon modifikasiyaların alınma üsulu reaktorun kamerasında 

quraşdırılmış forsunkanın kanallarına qazşəkilli metanın və xlorun 

verilməsini, ondan əvvəl isə reaktora  katalizatorun yüklənməsini, 

katalizator kimi kiçik dispersli aktivləşmiş kömür, dəmir, perlit, 

yaxud kvars qumu istifadə olunmasını, xlorun verilməsindən sonra 

“qaynar lay” yaratmaq üçün azotun verilməsini, təbii qazın verilməsi 

ilə azotun verilməsinin dayandırılması, ehtiyac yarandıqda 

reaksiyanın temperaturunu qaldırmaq  üçün reaktorun elektrik 

qızdırıcısının qoşulmasını tələb edir.  

Şəkil 2-də təcrübələr zamanı alınmış çoxlaylı nanoboruların 

mövcudluğunu təsdiq edən xarakterik Raman spektri, şəkil 3-də isə 

“qaynar lay” reaktorunda aşağı molekullu karbohidrogenlərin bitmiş 

xlorlaşması üsulu ilə alınan fulleren C60 – C70 qarışığının çıxımının 

şəkilləri təqdim edilmişdir. 
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Şəkil 2. Təcrübələr zamanı alınmış çoxlaylı nanoboruların mövcud-

luğunu təsdiq edən xarakterik Raman spektri: a – alınmış karbon 

nanoborunun, b – isə etalon nanoborunun spektridir. 

 

 
 

Şəkil 3. Fulleren C60 – C70 qarışığının verilmiş nümunələr üzrə çıxımı: 

Nümunə 1 – 23.6%, Nümunə 2 – 13.5 %. 

 

Raman spektrinin köməyi ilə piroliz prosesi zamanı alınmış 

dudanın tərkibində olan karbon nanoboruların mövcudluğu sübut 

olunmuşdur. Bu zaman dudada digər karbon nanostrukturlar aşkar 

edilməmişdir (şəkil 4). 
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Şəkil 4. Piroliz prosesi zamanı alınmış karbon nanoboruların Raman 

spektri  

 

“Qaynar lay” reaktorunda metanın bitmiş xlorlaşması 

prosesində alınan nanoboruların mövcudluğu Raman 

spektrlərindən başqa rentgen fotoşəkillərlə də təsdiq olunmuşdur 

(şəkil 5). 

 

 

 
Şəkil 5. “Qaynar lay” reaktorunda alınmış karbon nanoboruların 

rentgen fotoşəkli 
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Nanomaterialların xlorkarbonlarla yanaşı C1-C4 karbohidrogen-

lərdən bitmiş xlorlaşdırma reaksiyası təcrübələrində alınması prosesi 

aşağıda göstərilən xüsusi laboratoriya qurğusunda aparılmışdır. Xlor 

karbonlarının və karbon nanostrukturların bitmiş xlorlaşma üsulu ilə 

laboratoriya qurğusunda alınmış fiziki-texniki göstəricilər əsasında 

tərəfimizdən təcrübə qurğusunun texnoloji sxemi işlənib 

hazırlanmışdır (şəkil 6).  

Göstərilən qurğuda reaktor blokunun ölçülərini və quruluşunu 

dəyişdikdə, digər təkmilləşdirmələr etdikdə, xlorlaşdırma prosesində 

daha yaxşı, yəni qənaətbəxş və fərqli nəticələrinin alınmasına nail 

olunmuşdur (məsələn, reaktora daxil olan qaz axınlarının öncə 

qurudulması, daha səmərəli yolla reaktora daxil edilməsi, kontaktın 

tərkibində yüksək temperatura davamlı olan daşıyıcı-katalizatordan 

istifadə edilməsi və yaxud ona əlavə edilməsi, katalizator payının 

tədricən məqsədəuyğun artırılması və s. hesabına). Qeyd edək ki, bu 

mərhələdə piroliz prosesindən çıxan qazların da səmərəli istifadəsi 

mümkündür. 

 

 

 

1 - reaksiya zonası 

2 - çökdürülmə zonası 

3 - iki pilləli siklon 

4 - partlayış diski 

5 - katalizator üçün ştuser  

6 - soyuducu   

7 - qarışdırıcı reaktor 

8 - aralıq tutum  

9 - toluol üçün tutum 

10 - metan üçün sayğac  

11-13 - nəzarət ölçü 

cihazları  

14 - çıxış ventili          

15 - xlor sayğacı  

16-20 - xlorkarbon tutumları 
 

Şəkil 6. Xlor karbonlarının və karbon nanostrukturların bitmiş xlorlaşma 

üsulu ilə alınmasının müəllif tərəfindən işlənib-hazırlanmış təcrübə 

qurğusunun ilkin sxemi 
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Dördxlorlu karbonun və digər xlormetanların, həmçinin karbon 

nanostrukturların (fulleren C60, C70, endometofullerenlər, yüksək 

molekullu fullerenlər, birlaylı və çoxlaylı nanoborular, müxtəlif 

nanoklasterlər) “qaynar lay” katalizatoru üzərində alınma üsulunun 

bir sıra üstünlükləri vardır: məs., təbii qazın və karbohidrogen 

tullantılarının aşağı maya dəyəri, metan əvəzinə karbohidrogenlərin 

sənaye qarışıqlarının və xlorüzvi istehsal tullantılarının istifadə 

edilməsi, alınan məhsulların yüksək keyfiyyətli və yüksək çıxımlı 

olması (20-24%), istilik balansını, resepturanı, katalizatoru və digər 

kimyəvi-texniki parametrləri dəyişməklə karbon nanohissəciklərin 

çıxımının daha da artırılması imkanları, bu texnologiyada xüsusi 

təyinatlı, az tapılan və bahalı katalizatorların tələb olunmaması və 

prosesin ekoloji təmiz və tullantısız olması, fulleren və onun xlorlu 

törəmələrinin fasiləsiz üsulla sintezi, qısa vaxt ərzində risksiz və az 

kapital qoyuluşu ilə təcrübə-sənaye qurğusunun yaradılmasının 

mümkünlüyü.  

Aparılan tədqiqat işləri göstərdi ki, metanın xlorlaşması 

reaksiyasında katalizatorun dispers vəziyyəti mühüm rol oynayır. 

Əgər katalizatorun ölçüləri 50-100 mkm olarsa, onda reaksiyaya 

götürülmüş xlorun 25-30%-i destruktiv xlorlaşmaya sərf olunur, belə 

ki, hidrogenxlorid və karbonun yaranmasına səbəb olur. 

Katalizatorun ölçüləri 100 mkm-dən 10 mkm-ə qədər azaldılarsa 

destruksiya dərəcəsi yumşaq şəkildə azalır. İşdə bitmiş xlorlaşma 

prosesinn yoxlanılması zamanı xlormetanların və nanostrukturlu 

dudanın çıxımına tətbiq edilən katalizatorların təbiətinin təsiri də 

öyrənilmişdir.         

Bu nəticələrə görə qeyd etmək lazımdır ki, yoxlanılan 

katalizatorların oxşar şəraitdə aparılan eksperimentlərdə 4-xlorlu 

karbonun və nanostrukturlu dudanın çıxımları müxtəlifdir. 

Belə ki, 4-xlorlu karbonun çıxımı 83,3-98% arasında olduqda, 

nanostrukturlu dudanın çıxımı 17,2-36,4% arasında dəyişir. Buradan 

belə nəticə çıxarmaq olar ki, metanın “qaynar lay”da bitmiş 

xlorlaşması zamanı tətbiq olunan katalizatorların istilik 

daşıyıcılarının tərkib materialları aparılan reaksiyanın gedişatına 

müxtəlif dərəcədə katalitik təsir göstərir. 
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Təcrübələrin gedişatında katalizatorların ölçülərinin, “qaynar 

lay” reaktorunda bitmiş xlorlaşma prosesinin müddətinə və alınan 

xlorkarbonların və nanostrukturlu dudanın çıxımına təsirini 

öyrənmək üçün ən aktiv katalizator kimi müxtəlif ölçülərdə pemza 

seçilmiş və məhz onun katalizator qismində iştirakında əsas sınaqlar 

aparılmışdır.  

Müəyyən edilmişdir ki, pemzanın ölçülərinin dəyişməsi 

zamanı, məsələn 60 mkm-ə qədər ölçülərdə aparılan sınaqlarda 

reaksiyanın müddəti bir qədər azalır, məhsulların çıxımı isə kifayət 

qədər artır. Təcrübələrin aparılması zaman karbohidrogen qismində 

əsasən metandan ibarət olan təbii qazdan istifadə olunmuşdur. 

Birbaşa metandan istifadə etdikdə dudanın tərkibində karbon 

nanomaterialların və nanoklasterlərin kəskin artması müşahidə 

edilmişdir. 

Tədqiqatçıların bir çoxu karbon nanomateriallarının sintezi 

üçün asetilen və etilendən, katalizator kimi isə ən çox Fe, Co, Ni 

tozlarını və ya onların qatışıqları, daşıyıcı kimi isə - qrafıt, SiO2, 

Al2O3 və ya seolit istifadə ediblər. Piroliz adətən 500-800°C 

temperaturda və kärbohidrogenin 0.1-0.5 atom parsial təzyiqində 

aparılıb, durulaşdırıcı qaz kimi N2 və ya H2 istifadə olunub.  

Karbohidrogenlərin pirolizi üçün tərəfimizdən təklif olunan 

laboratoriya qurğusunun sxemi şəkil 8-də göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 8. Karbon nanostrukturların pirolitik üsulla etilendən sintezini həyata 

keçirən qurğunun sxemi: 1 - avtomat qoşucu, 2 - termo tənzimləyici,  

3 - maqnit buraxıcı, 4 - reaktor, 5,6 - tələ-tutucu 
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Prosesin temperaturunun artırılması adətən nanoborunun 

uzunluğuna az təsir edir, lakin amorf karbonun miqdarının artmasına 

təkan verir. Pirolizin vaxtının artırılması nanoborunun çıxımının, 

uzunluğunun və diametrinin artmasına gətirib çıxarır. Durulaşdırıcı 

qazın tərkibi, demək olar ki, nanoborunun inkişafına təsir etmir, 

baxmayaraq ki, H2 istifadəsi zamanı amorf karbonun miqdarı azalır. 

Bir çox işlərdə qeyd edilir ki, katalizator hissəciklərinin ölçüsü 

nanoborunun və ya nanolifın diametrini, prosesin müddəti isə - 

onların uzunluğunu müəyyənləşdirir. 

Katalizatоr hissəciklərinin ölçüsü nanoborunun və ya nanоlifin 

diametrini, prоsesin müddəti isə – оnun uzunluğunu müəyyənləşdirir. 

Dördüncü fəsil əldə olunan karbon nanomateriallar əsasında 

bəzi polimer kompozisiyaların yaradılması və tətbiqi istiqamətlərinə 

həsr olunmuşdur. Karbon nanostrukturlar və poliefiruretan lak 

əsasında keyfiyyətli kompozit materialların alınması məsələlərinə 

baxılmışdır. 

Bu fəsildə karbon nanostrukturların, uretan və forpolimer tipli 

kompozisiyaların bazasında polimer nanokompozitlərin alınması, 

onların elm və texnikanın bir çox sahələrində o cümlədən aviasiyada, 

plastik sürtkü materiallarının istehsalında, neft-qaz çıxarmada və 

digər sahələrdə tətbiqi geniş işıqlandırılmışdır. Burada toksiki 

qoxusuz və səffaf forpolimer kompozisiyanın tətbiqi ayrıca 

baxılmışdır. Forpolimer lak kompozisiyasının alınması və tətbiqi üzrə 

sxem, xlorkarbonların və karbon nanostrukturların bitmiş xlorlaşma 

üsulu ilə alınması üçün təcrübə qurğusunun və fullerenlərin mümkün 

tətbiq sahələrinin sxem və cədvəli verilmişdir. 

Yüksək yükgötürmə qabiliyyətli avtomaşın və mexanizmlər 

üçün müasir, yüksək effektli plastik sürtkü materiallarının alınması, 

onların tərkibinə C60-C70 fullerenlərin və fulleren tərkibli dudanın 

qatılması ən perspektivli, maraqlı, praktiki əhəmiyyətli istiqamətlər-

dən biridir. Laboratoriya şəraitində tərkibində fulleren C60 olan 

mineral sürtkü materialı floranın yeni tərkibi işlənib hazırlanmışdır.  

Alınan müxtəlif kompozisiyalar vasitəsi ilə bəzi yüksək 

keyfiyyətli materiallar, korroziyaya və eroziyaya davamlı örtüklər 

aviasiyada tətbiq üçün sınaqlardan uğurla keçmişdir.  
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Müasir aviasiya konstruksiya məmulatlarının iş rejimi 

materialların istismar xarakteristikasının daimi olaraq artırılmasını 

tələb edir. Bu materialların içərisində qoruyucu örtüklərin əsası olan 

polimer kompozisiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 Polimer əsaslı kompozisiyalar iki və daha çox komponentdən 

ibarət olmaqla yüksək keyfiyyət göstəriciləri onların əsas komponenti 

olan əlaqələndiricidən – polimerin düzgün seçilməsindən asılıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, keçən əsrin ən böyük nailiyyətlərindən 

biri şüşə, karbohidrogen və kimyəvi liftlər əsasında  kompozisiya 

materiallarının (KM) sintezi və tətbiqi olmuşdur. XXI əsrdə isə artıq 

yeni növ kompozitlərin - polimer nanoörtüklərin sintezi və tətbiqi 

dünya elm və texnikasında yeni bir hadisəyə çevrilmişdir.  

 2004-cü ildə tərəfimizdən polimer örtüklər sahəsində tamamilə 

yeni və unikal xassəli poliefiruretan (PEU) əsaslı kipləndirici 

kompaundun sintezi texnologiyası işlənilib hazırlanmış və bu üsula 

patent-ixtira alınmışdır. Bu yeni nəsil PEU lak örtüyünə alınmış ilk 

patent-ixtiradır. 

PEU lak örtüyünün digər uretan tipli örtüklərdən fərqi onun 

alınması texnologiyası ilə bağlıdır. Belə ki, ilk dəfə olaraq 

sərtləşdirici bu prosesdə aktivləşdirici funksiyasını yerinə yetirir. 

Reaksiyaya girən polimer (MEF-1002 markalı poliefir) 

monomer rolunu oynamaqla polimerləşmə prosesinə cəlb edilən digər 

manomer-stirol alınacaq polimerə calaq edilir. Nəticədə ağır molekul 

çəkisi, makromolekulu düz xətt boyunca düzülmüş PEU əsaslı 

polimer örtük alınır. Bu molekulyar quruluşun polimerə yüksək 

keyfiyyət göstəriciləri verməsi sınaqlar və tətbiq zamanı sübut 

olunmuşdur.  

Forpolimer lak kompozisiyasının bir üstünlüyü də ondadır ki, 

onun bazasında müvafiq texnologiya və üsullara əsaslanaraq 

antipiren tipli yeni termostabil polimerlərin alınması üçün geniş 

imkanlar açır.     

İstər PEU, istərsə də onun əsasında yaradılmış forpolimer 

kompozisiya fiziki, mexaniki, kimyəvi və bioloji xassələrinə görə 

mövcud analoqlarını bütün göstəricilər üzrə artıqlaması ilə üstələyir      

Bu göstəricilərin ümumü sayı 33-dən çoxdur. Qeyd olunan 
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göstəricilərdən davamlı kəsmə üsulu ilə adgeziya (1 bal), zərbəyə 

davamlılıq (50kq/sm2), suda həll olması (yoxdur), bioloji davamlılığı 

bütün göstəricilər üzrə (6 bal sistemi ilə 0-dır), işçi temperaturu             

(-70C+350C), kimyəvi davamlılığı ən sərt turşu və qələvi 

məhlullarında (bir ay müddətində davamlıdır DÜST-ə görə), 

dənizcanlıları, yosun, midiyaya davamlılığı (yapışmır), molekul 

kütləsi(1600), səsin sürəti (2000m/san) və s. 

2013-cü ildə altı ay ərzində Ümumrusiya Aviasiya Materialları 

Elmi-Tədqiqat İnstitutunda (ВИАМ) aparılmış laborator, stend və 

digər sınaqlar PEU lak kompozisiyasının ПИНС-АТ (Rusiya), 

DИНИТРОЛ АВ-40 (Fransa) və CORBAN-35 (Amerika) kimi 

tanınan, yüksək səviyyədə qəbul edilən xarici analoqları demək olar 

ki, bütün göstəricilər üzrə üstələmişdir.  

Analoji və oxşar sınaqları 2014-cü ildə Mülki Aviasiya 

İnstitutu (Rusiya) altı ay ərzində aparmışdır (Cədvəl 1). Burada da 

müqayisə üçün ПИНС-АТ (Rusiya), “ADROX” AV-8, AV-25, AV-

30, AV-100D, CHEMETALL (Almaniya) və “SOCOPAL” (Fransa) 

markalı analoqlar götürülmüşdür. Hər iki institut bütün yoxlama və 

sınaqlardan sonra PEU lak kompoziyasının yüksək qoruyucu 

xassələrini qeyd edərək tətbiq üçün təklif etmişlər.  
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Cədvəl 1 
 

 

Göstəricilər 
Tərkiblərin markası 

ПИНСАТ АV-40 ПЭУК СОRВAN-35 
Metalın səthin-

də örtüyün 

görünüşü 

Boz, zəif 

rənglənmiş 

örtük, quru 

Boz, zəif rəng-

lənmiş örtük, 

qırıqlarla 

Yüksək şəffaf 

zəif rəng-

lənmiş, quru 

Yüksək parlaq 

çəhrayı, şəffaf 

quru 
Örtüyün 

qalınlığı, mkm 
50-60 40 30 35 

İlkin quruma-

nın müddəti, 

20°C, saat 
40 dəq. 1 saat 40 dəq. 15 dəq. 

Nüfuzetmə 

qabiliyyəti, 

mm 
30 43,5 40 40 

Su itələyici 

qabiliyyəti, 

mm 
60 90 90 100 

Tətbiq olunan 

temperatur 
40° - 100С 

qədər 
-40° - 240°С 

qədər 
-40° - 100°С 

qədər 
-40° - 170°С 

qədər 
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ƏSAS NƏTİCƏLƏR 

 

1. Nanomaterialların təbii qaz və digər aşağı molekullu karbohid-

rogenlərdən bitmiş xlorlaşdırma və piroliz proseslərində 

alınmasının perspektivliyi elmi, texniki və texnoloji cəhətdən 

əsaslandırılmışdır [2,4-6,9,10,12,15,20,22,25].  

2. Fullerenlərin və nanoboruların bitmiş xlorlaşdırma və piroliz 

üsulları ilə alınma texnologiyası sadələşdirilmiş və onların 

fasiləsiz və tullantısız alınma üsulu işlənmişdir. İlk dəfə bitmiş 

xlorlaşdırma və piroliz proseslərində C60 , C70 fullerenlərinin 

çıxımı 20-24%-ə çatdırılmışdır [4,5,15,20,21]. 

3. Bitmiş xlorlaşdırma və piroliz proseslərində alınan C60, C70 

fullerenlərin, endofulleren və nanoboruların strukturu rentgen-

struktur və spektroskopik instrumental analiz üsullarının tətbiqi 

ilə öz təsdiqini tapmışdır [2,4,5,15,20,21]. 

4. Yeni nəsil uretan tipli polimer örtüyündən və fullerendən ibarət 

olan kompozisiya alınmış və patentləşdirilmişdir [7,10,16,30].  

5. Poliefiruretan əsaslı polimer nanokompozisiyanın laborator,  

stend və uçuş sınaqları ilə onun aviasiyada qoruyucu alt qat 

kimi tətbiqinin mümkünlüyü təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda 

alınmış kompozisiya müxtəlif neft şirkətlərinin neftçıxarma 

quyularında eroziyaya, korroziyaya və parafinçökməyə qarşı 

material kimi sınaqdan çıxarılmış və uyğun tətbiq aktları 

alınmışdır [1-4, 6-8,14,18,19,22,23]. 

6. Alınmış nanomaterialların geniş tətbiqini təmin etmək 

məqsədilə uretan tipli yeni forpolimer örtüyün alınması üzrə 

texnoloji proses yaradılmış, alınmış forpolimer lak örtüyü və 

karbon nanomateriallar (C60, C70 fulleren, birlaylı nanoboru və 

s.) əsasında forpolimer nanokompozisiyaların sintezi təşkil 

olunmuş, təcrübə nümunələri alınmışdır [23,25-29]. 

7. Yaradılmış forpolimer nanokompozisiyanın ilk dəfə olaraq 

aviasiyada buzlaşmaya, ildırımvurmaya və çirklənməyə qarşı 

tətbiqinin texniki-texnoloji əsasları işlənib hazırlanmışdır 

[2,4,7,9,29].  
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8. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq karbon, təbii mineral və digər 

əsaslı nanomateriallarn 20-dən çox növünün alınması üçün real 

elmi-texniki baza yaradılmışdır [2,4,5,11,15,20,21,25,26]. 



  

22 

 

 Dissertasiya işinin məzmunu aşağıdakı işlərdə nəşr olunmuşdur: 

1.  A.M.Paşayev, A.Ş.Mehdiyev, N.F.Cavadov, R.S.Əliyev və b. 

"Kipləndirici kompaund". Azərbaycan Standartlaşdırma, Metro-

logiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi (ixtira) İ20060022, 2006. 

2.  N. Cavadov, M. Salakhov, B. Bagmanov. Continuous 

technology of preparation of fullerens and atomic clasters on 

reaction of chlorinolysis / Book of Abstracts 8-th Biennial 

International Workshop Fullerens and Atomic Clusters, July 2-

6, 2007, p. 135, St Petersburg, Russia. 

3.  Н.Ф. Джавадов, Д.В. Шур, М.М. Ахмедов, Р.С. Алиев и др. 

Жирно-ароматический олигоэфир с полимеризационно-

способными фрагментами для получения фуллеренсодер-

жащего полиэфируретанового покрытия /  Материалы 

первой международной научной конференции 

«Наноструктурные материалы-2008». Минск, 22-25 апреля 

2008, c.83-88. 

4.  N.Cavadov, D.Schur, S.Zaginaichenko, E.Lyesenko and etc. 

The forming of peculiarities C60 of molecule // NATO Science 

for Peace and Security Series C: Enviromental Security. Carbon 

Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems. Springer, 

Netherlands, 2008 , p.53-65 

5.  Н.Ф.Джавадов, З.А.Матысина, С.Ю.Загинайченко, 

Д.В.Щур, О.В.Мильто.  Растворимость фуллерита С60 в 

органической матрице // Наносистеми, наноматеріали, 

нанотехнології. Институт Металлофизики имени Г.В. 

Курдюмова НАН Украины. Киев, 2009, т. 7, № 3, с. 671-681. 

6.  N.F.Cavadov, İ.A.Quliyev, M.A.Qurbanov, R.S.Əliyev. 

“Qoruyucu örtük üçün kompozisiya və onun alınması üsulu”. 

Azərbaycan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Agentliyi (ixtira). İ20090119, 2009. 

7.  A.M.Paşayev, A.A.Mehdiyev, N.F.Cavadov, V.V.Skoroxod, 

T.İ.Nizamov və s. “Kompozisiya materialı”. Azərbaycan 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi 

(ixtira). İ20110070, 2011. 
 



  

23 

 

8.  A.M.Paşayev, A.Ş.Mehdiyev, T.İ.Nizamov,  S.F.Əhmədov, N. 

F.Cavadov. Neftqazçıxarmada parafin çökməsinin qarşısının 

alınması üsulu // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

məruzələri.  Bakı, Elm nəşriyyatı, 2011, № 3, s.39-44. 

9.  Nizamov T.,  Javadov N., Mehdizadeh R., Isayev A. and etc. 

Effect of Protective Coatings for life of Polymer Dielectric 

Barrier / 8th International Conference on «Technical and 

Physical Problems of Power Engineering» ICTPE-2012. 

Conference Proceedings (ICTPE). Fredrikstad, Norway, 2012, 

September 5-7, p. 1-3. 

10.  N.F. Javadov, T.I.Nizamov, E.G.Ismailov, D.V.Schur, 

S.Yu.Zaginaichenko et all. Polyether Urethane Nanocomposition 

as a Multi-functional Nanostructured Polymeric Coating for the 

Future / Proceedings of the NATO dvanced Research Workshop 

on the Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource 

Development and Hydrogen Energy Problems. Batumi, Geor-

gia, 7-10 october 2012, p.229-237. 

11.  Ə.C.Xəlilov, N.F.Cavadov, E.M.Hüseynov, M.N.Mirzəyev, 

A.S.Əmirov. Azərbaycanda maqnit materiallarının istehsalı, 

tətbiqi və ixrac imkanları haqqında // Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının məruzələri.  Bakı, Elm nəşriyyatı, 2012, № 4, 

s.44-51.  

12.  Dmitry Schur, Svetlana Zaginaichenko, N. Javadov, T. Nejat 

Veziroglu and etc. Solubility of Fullerenes in Naftalan / 

Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on the 

Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource 

Development and Hydrogen Energy Problems. Batumi, Geor-

gia, October 7-10 2012, p.205-213. 

13.  Dmitry Schur, Svetlana Zaginaichenko, T. Nejat Veziroglu, 

N.Cavadov. The Peculiarities of Hydrogenation of Fullerene 

Molecules С60 and their Transformation / Proceedings of the 

NATO Advanced Research Workshop on the Black Sea: 

Strategy for Addressing its Energy Resource Development and 

Hydrogen Energy Problems. Batumi, Georgia, October 7-10, 

2012, p.195-197. 



  

24 

 

14.  А.М.Пашаев, 3.С.Ахундов, С.Д.Разумовский, Н.Ф.Джава-

дов и др. Озоностойкое покрытие на полиэфуретановой 

основе // Лакокрасочные материалы и их применение. 

Москва, 2014, №8, с.43-45. 

15.  С.Ю.Загинайченко, З.А.Матысина, Д.В.Щур, Н.Ф.Джавадов 

и др. Статистическая теория фуллеритов и особенности их 

практического использования // Монография. Киев: Ким, 

2016, 480 с. 

16.  N.F.Cavadov. Yeni kompozit materialların alınması və onların 

tətbiqi perspektivləri / Материалы I научно-практической 

молодежной конференции «Февральские чтения-2016: 

Творческий потенциал молодежи в решении    авиакосми-

ческих проблем». Баку, 29 февраля - 01 марта 2016. с. 70-72. 

17.  С.Ю.Загинайченко, Д.В.Щур, Н.Ф.Джавадов,  T.N.Veziroglu 

и др. О токсичности фуллеренов и их производных // Меж-

дународный научный журнал «Альтернативная энергетика 

и экология (ISJAEE)». Москва, 2016, № 7-8, с.31-51. 

18.  Пашаев А.М., Низамов Т.И., Джавадов Н.Ф., Алиев А.А. 

Малотоксичное полиэфируретановое покрытие для 

антикоррозионной защиты авиационной техники // 

Лакокрасочные материалы и их применение. Москва,  

Пэйнт-Медиа, 2016, №12, с.30-33.  

19.  Пашаев А.М, Мехтиев А.Ш, Низамов Т.И, Джавадов Н.Ф, 

Агаев А.М и др. Евразийский патент №023963. 

«Композиция консистентной смазки и способ ее 

получения». Дата выдачи патента 29 июля 2016 г. 

20.  С.Ю.Загинайченко, З.А.Матысина, Д.В.Щур, Н.Ф.Джавадов 

и др. Водород в кристаллах / Монография. Киев: Ким, 2017, 

1060 с. 

21.  С.Ю.Загинайченко, Д.В.Шур, Н.Ф.Джавадов, С.Х.Мамедо-

ва и др. Особенности пиролитического синтеза и 

аттестации углеродных наноструктурных материалов // 

Международный научный журнал Альтернативная 

энергетика и экология (ISJAEE). Москва, 2018, №19-21, c. 

72-90. 



25 

22. Джавадов Н.Ф., Мехтиев Д.С., Джавадов Э.Н., Мамедова

З.Т., Ахмедов А.Ш. Синтез и применение углеродных нано-

структур в качестве компонентов пластических смазок //

Вестник современных исследований. Омск, 2018, №10-

1(25), с. 277-279.

23. A.M.Paşayev, N.F.Cavadov, S.X.Məmmədova,

İ.X.Məmmədov, və b. Qoruyucu örtük üçün poliefiruretan əsaslı

forpolimer kompozisiya // Azərbaycan Respublikası Əqli

Mülkiyyət Agentliyi. İxtira (İ20190042). Bakı, 2019.

24. Мехтиев Д.С., Омарова Г.Д., Ахмедов А.Ш., Джавадов Н.Ф.

О безальтернативности решения проблем экологической

безопасности при получении наноматериалов / Материалы

XVI Международной конференции «Водородное

материаловедение и химия углеродных наноматериалов»

ICHMS 2019. Киев, Украина, 23-30 сентября 2019, с. 422 -

423. 
25. Джавадов Н.Ф. Мехтиев Д.С., Абдуллаев Р.Ф., Дадашов

Р.Я., Багиров В.Т. К разработке методики улавливания и

выделения фуллеренов из отработанных газов двигателей

внутреннего сгорания / ICHMS 2019. Киев, Украина, 23-30

сентября 2019, с. 196 - 197.

26. Джавадов Н.Ф., Мехтиев Д.С., Алиева С.К., Гашимов А.П.

и др. К вопросу получения, моделирования эксплуатацион-

ных свойств нанобазальтовых композитов / ICHMS 2019.

Киев, Украина, 23-30 сентября 2019, с. 381 - 382.

27. Н.Ф.Джавадов. Экологические особенности получения и

практического применения фуллеренов и углеродных

наноматериалов / ICHMS 2019. Киев, Украина, 23-30

сентября 2019, с. 424 - 427.

28. Javadov N.F., Mekhtiyev C.S., Abdullayev R.F., Aliyev K.O.,

Hajiyev T.İ. Application of nanocomposite coatings of borax in

radiation-chemical and thermal protection / Abstracts of

Presentations. International Scientific-Practical Conference on

Radiation and Chemical Safety Problems. Baku, Azerbaijan,

2019,  p. 95-96.



26 



27 

Dissertasiyanın müdafiəsi “ 06 ” iyun  2022-ci il tarixində saat 14
00

-

da Milli Aviasiya Akademiyası (MAA) nəzdində fəaliyyət göstərən 

ED 2.01 Dissertasiya şurasının bazasında yaradılmış BFD 2.01/1 

Birdəfəlik dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək.  

Ünvan: АZ1045, Bakı şəh., Mərdəkan pr. 30, MAA, 3-cü tədris 

binasının iclas zalı. 

Dissertasiya ilə MAA-nın kitabxanasında tanış olmaq mümkündür. 

Dissertasiya və avtoreferatın elektron versiyaları MAA-nın rəsmi 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Avtoreferat  “07 ” may 2022-ci il tatarixində zzəruri ünvanlara 
göndərilmişdir. 



  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 

Hava Limanlarının İstismarı Baş İdarəsinin  

Poliqrafiya Mərkəzində çap olunmuşdur. 

 

Çapa imzalanıb: 04.05.2022 

Kağızın formatı: A5 

Həcm: 38396 

Tiraj: 100 

 

 




