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ĠġĠN ÜMUMĠ SƏCĠYYƏSĠ 

 

Mövzunun aktuallığı və iĢlənmə dərəcəsi. Heyvandarlıqda na-

xırın bərpası sahənin inkişaf etdirilməsində mühüm amillərdən biri 

hesab edilir. Sürünün bərpasında əsas diqqət cavan malın sağlam və 

gümrah yetişdirilməsinə və bu tədbirlərin baha başa gəlməməsinə yö-

nəldilir. Xüsusi olaraq buzovların süd dövründə kifayət qədər üzlü 

südlə təmin edilməsi çox vacibdir. Həmin dövrdə buzovlar tələb olu-

nan miqdarda və keyfiyyətli üzlü süd və yaxud üzlü süd əvəzedicisi 

ilə təmin olunmadıqda onlar çəki artımından geri qalır, xəstələnmə 

halları və bir qisminin çıxdaş olunması baş verir, çəkidə geri qalmış 

buzovları sonrakı dövrlərdə istənilən kondisiyaya çatdırmaq çətin-

ləşir və bəzi hallarda mümkünsüz olur. 

Buzovların üzlü südlə təmin edilməsində mütərəqqi üsullardan 

biri üzlü süd əvəzedicilərindən istifadə edilməsidir. Üzlü süd əvəze-

dicilərinin müxtəlif reseptləri olmaqla onların quru, pasta və maye 

halında hazırlanma texnologiyaları mövcuddur. Qeyd olunan texno-

logiyalar içərisində quru və pasta şəklində süd əvəzedicisinin hazır-

lanması mürəkkəb texnoloji avadanlıqlar və böyük enerji sərfi tələb 

etdiyində onlar zavod şəraiti üçün daha müvafiq hesab olunur. Maye 

halında süd əvəzedicisi hazırlama texnologiyasının isə daha çox bila-

vasitə təsərrüfatda, yerli şəraitdə, mövcud resurslardan istifadə edil-

məsi ilə həyata keçirilməsi daha münasibdir. 

Hər ton maye üzlü süd əvəzedicisi təsərrüfata o qədər də inək sü-

dünü satmaq imkanı verir.  

İnkişaf etmiş ölkəlrin süd sənayesi üzrə statistik məlumatlarına 

əsaslanaraq qed etmək olar ki, buzovların bəslənməsində üzlü süd 

əvəzedicisindən istifadə ilə əlaqədar olaraq bu sahə zəif inkişaf etmiş 

Rusiya Federasiyasında ümumi sağılan südün əmtəəlik payı 60% təş-

kil edirsə bu sahə yaxşı inkişaf tapmış ölkələrdə, o cümlədən 

Hollandiyada qeyd etdiyimiz göstərici 98%, ABŞ-da isə 97%-dır. 

Müasir üzlü süd əvəzediciləri öz bioloji və energetik dəyərinə 

görə təbii süddən geri qalmır, buzovlar üçün isə onlar hətta fayda-

lıdır: seleksiya nəticəsində südlərin zülallığı və yağlılığı artmışdır, 

cavan heyvanların orqanizmi isə artıq proteini və yağlı birləşmələri 
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tez həzm etməyə uyğunlaşmamışdır. Nəticədə bağırsaq sisteminin 

disfunksiyası, başqa sözlə diareya baş verə bilir. 

Bundan başqa təbii süd ilin müxtəlif mövsümlərində tərkib və 

keyfiyyətinə görə stabil olmur, onun xassəsi heyvanların fizioloji və-

ziyyətindən, onların yemləndirilmə şəraiti və səviyyəsindən asılı ola-

raq dəyişir. 

Üzlü süd əvəzedicisi qeyd olunan problemi aradan qaldırmış 

olur, maye üzlü süd hazırlamaq üçün istifadə olunan quru üzsüz süd 

isə yayda xarab olmur və maye şəklində asanlıqla bərpa olunur. 

Texnoloji rejimin seçilməsi bir qayda olaraq, kompleks tədqiqat-

ların aparılmasına əsaslanır. Bunlar xammalın ayrı – ayrı komponent-

lərin və eləcə də emal olunan materialın yem dəyərinin struktur və 

xassələrinin dəyişmə xarakterini müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Son illər heyvanların yemləndirilməsi və həzmetmə prosesi barə-

də elm, müxtəlif qidalı maddələrin, həmçinin əvəzolunmaz amin tur-

şularının, vitaminlərin, makro və mikroelementlərin, antibiotiklərin, 

harmonların, ferment və digər amillərin maddələr mübadiləsinə, 

yemlərdən səmərəli istifadəyə təsir barədə böyük miqdarda ekspe-

rimental məlumatlar toplamışdır. Bu məlumatlar kənd təsərrüfatı 

heyvanlarının yemləndirilməsinin nəzəriyyə və praktikasının bundan 

sonrakı təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Bunlar heyvanların məhsul-

darlığının genetik potensialının realizə olunmasını təmin edir. Yem-

ləmə şəraiti və səviyyəsinə qədər yüksək olarsa, heyvanların məhsul-

darlığı o qədər yüksək, məhsul vahidinə yem sərfi o qədər az olur. 

Yeni məhsulların resepturasında süd mənşəli olmayan zülallar, 

yağlar, minerallar və vitamin komponentlərdən istifadə olunur ki, bu, 

onların dispersliliyini artırmaq üçün xüsusi işlənmə üsulu tələb edir. 

Yeni texnologiyalar son məhsulun bütün tərkib hissələrinin dispersli-

liyinə yüksək tələblər irəli sürür. 

Heyvanların ənənəvi yemləndirilmə üsulunda yemlərin böyük 

hissəsi bilavasitə təsərrüfatda istehsal olunur. İşlənərək hazırlan-

mamış yemlərdən istifadə etdikdə onların həzmi aşağı olur, heyvan-

lar yem enerjisinin yalnız 20-25%-nı məhsula çevirirlər. Yemlərin 

hazırlanmasında əsas vəzifə yemlərin mənimsənilməsi yolu ilə qeyd 

olunan itkiləri azaltmaqdan ibarətdir. Bu məsələni, yemi bir maşında 

kompleks işləməklə həll etmək olar. Bunları eyni vaxtda tez, keyfiy-
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yətli və fasiləsiz, bir neçə komponentlərdən çeşid tərtib etməklə, qa-

rışdırmaq, xırdalamaq, sıxmaq, qızdırmaq, bişirmək, sterilizə etməklə 

son nəticədə yemlərin hazırlanmasının maya dəyərinə təsir etmək 

mümkündür. 

Hazırlanan yemlərin dispersliliyini artırmaq üçün disperqatorlar-

dan istifadə olunur ki, bunların əsas vəzifəsi süd və kombinə edilmiş 

yemlərin qidalılıq dəyərini artırmaqla onun keyfyyətini, konsisten-

siya və dadını yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. 

Maye halında üzlü süd əvəzedicisi hazırlanmasında mühüm mə-

sələ yağ – süd qarışığının homogenləşdirilməsi və stabil emulsiya ha-

zırlanmasına nail olmaqdan ibarətdir. Heyvana içirdilən məhsulun 

tərkibində yağ kürəciklərinin ölçüsü nə qədər kiçik olursa onların 

faydalılığı daha çox olur. Əgər bitki yağı süd əvəzedicisi tərkibində 

yaxşı yayılmazsa o zaman cavan buzovlarda mədə pozğunluğu baş 

verə bilər. 

Dispersləşmə zamanı yemlərin dad xarakteristikasının yaxşılaş-

dırılması dispers mühitdə dispers faza hissəciklərinin ölçülərinin ki-

çildilməsi və müvafiq olaraq onların səth sahəsi cəminin artırılması 

ilə əlaqəlidir. Nəticədə dad reseptorlarına onların təsiri intensivləşir, 

dad duyumu güclənir. 

Vaxta görə emulsiyanın stabilliliyi də həmçinin dispers faza his-

səciklərinin ölçüsü ilə əlaqəlidir. Yağ kürəciklərinin mayenin üzünə 

çıxma sürətinin onların ölçü və diametrindən asılılığını yaxşı ifadə 

edən Stoks qanunu emulsiyanın dayanıqlılıq və stabilliyini artırmaq 

üçün disperqasiya prosesinin intensivləşdirilməsinin vacibliyini təs-

diq edir. Yağ kürəciklərinin ölçüsü nə qədər kiçik olarsa onların sü-

dün üzünə çıxma sürəti o qədər az olur, bununlada emulsiya daha 

stabil və dayanıqlı olur. 

Bununla belə mövcud disperqasiya üsulları və disperqatorlar 

həddindən artıq material və enerji tutumlu olmaqla kifayət qədər 

yüksək keyfiyyət təmin edə bilmirlər. Emulsiyanın lazımi səviyyədə 

dispersiyalılığına nail olunmadıqda onun nəinki keyfiyyəti pisləşir, 

həmçinin saxlanması və nəql olunması zamanı itkilər baş verir. Yaxşı 

dispersiya olunmuş maye üzlü süd əvəzedicisində onun tərkib kom-

ponentləri maksimum istifadə edilmiş olur. 
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Beləliklə göründüyü kimi üzlü süd əvəzedicisinin hazırlanmasın-

da disperqasiya üzrə nəzəri işlərin yeni inkişaf istiqamətlərinin axta-

rışı, bu prosesə dərindən nüfuz etməklə texnologiya və texniki vasi-

tənin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədqiqatın aparılması olduqca 

aktualdır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi maye üz-

lü süd əvəzedicisi hazırlanma səmərəliliyini artırmaq istiqamətində 

təkmilləşdirilmiş emulqatorun konstruktiv və rejim parametrlərinin 

əsaslandırılmaqdan ibarətdir. 

Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdiril-

mişdir: 

- maye üzlü süd əvəzedicisi və onu təşkil edən komponentlərin 

fiziki – mexaniki xassələrinin tədqiqi; 

- bitki mənşəli yağın bərpa olunmuş üzsüz süddə xırdalanaraq 

yüksək dispersiya halında yayılması üzrə nəzəri mülahizələrin işlən-

məsi; 

- nəzəri və eksperimental olaraq işlənmiş emulqatorun konstruk-

tiv və rejim parametrlərinin əsaslandırılması; 

- eksperimental emulqatorun işinin istehsal şəraitində yoxlanma-

sı, iqtisadi səmərəsinin müəyyən edilməsi. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqatın obyekti olaraq üzlü süd əvəze-

dici komponentləri, maye üzlü süd əvəzedici hazırlanmasının texno-

loji prosesi və eksperimental emulqator götürülmüşdür. Nəzəri tədqi-

qatlar klassik mexanika, fizika və hidravlikanın əsas müddəa, qanun 

və metodlarından istifadə etməklə yerinə yetirilmişdir. Eksperimental 

tədqiqatlar laboratoriya şəraitində mövcud standartlara müvafiq ümu-

mi qəbul edilmiş metodikalar və həmçinin çoxfaktorlu eksperimentin 

planlaşdırılması nəzəriyyəsinin tətbiqinə əsaslanmaqla aparılmışdır. 

Əsas hesabatlar və eksperimentin nəticələrinin işlənməsində riyazi 

statistika, Microsoft Excel, Funksiyalar Masteri, Math CADIZ me-

todlarından istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Müdafiəyə çıxarılan əsas 

müddəalar aşağıdakılardan ibarətdir: 

- nazik pərdə halında donmuş maye bitki yağının bərpa olunmuş 

üzsüz süd əvəzedicisinin şırnaq zərbəsi ilə xırdalanaraq dispersləş-
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məsinitəmin edən disperqatorun konstruktiv və işçi rejim parametr-

lərini əsaslandırmaq üçün işlənmiş analitik asılılıqlar; 

- bərpa olunmuş bitki yağ kürəciklərinin qarışma prosesinin riya-

zi modeli; 

- bərpa olunmuş üzsüz süd və bitki yağı əsasında üzlü süd əvəze-

dicisi hazırlama texnologiyası və onu həyata keçirmək üçün qurğu-

nun konstruktiv xüsusiyyətləri; 

- ixtira səviyyəsində işlənib hazırlanmış disperqatorun rasional 

parametrləri və istehsalat şəraitində tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Nazik bitki yağ təbəqəsinin üzsüz süd 

şırnaqları ilə dispersləşdirilməsi prinsipinə əsaslanan eksperimental 

emulqatorun konstruktiv rejim parametrlərini əsaslandırmaq üçün 

analitik asılılıqlar alınmışdır. Emulqatorda yağ kürəciklərinin bərpa 

olunmuş üzsüz süd məhsulunda qarışması zamanı keyfiyyətlə rejim 

parametrləri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin riyazi modeli qurulmuşdur. 

Emulqatorun yeni konstruksiyası patent (İ 2009 0145) səviyyəsində 

işlənmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Yağ kürəciklərinin 

bərpa olunmuş üzsüz süddə dispersləşməsinin, yağ pərdəsinin xırda-

lanma prosesinin nəzəri təhlili, bərpa olunmuş üzsüz süddə bitki yağı 

kürəciklərinin yayılma modelinin və yağ fazasının yayılması, relak-

sasiya vaxtlarınıəks etdirən asılılıqların qurulması, onun dayanıqlı-

lığının tədqiqi süd əvəzedicilərinin hazırlanma texnologiyalarının 

təkmilləşdirilməsi və müvafiq yeni texniki vasitələri 

layihələndirilməsi üçün nəzəri əhəmiyyət daşıyır. 

Müəllif tərəfindən ixtira səviyyəsində işlənib hazırlanmış süd 

əvəzedici qurğu və onun optimal işçi parametrləri südçülük və buzov 

yetişdirmə təsərrüfatları üçün praktiki əhəmiyyətə malikdir. 

ĠĢin aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas müddəaları 

“Aqromexanika” Elmi – Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasında 

(Gəncə ş., 2005-2010; 2017-2019-cu illər), Elmi – tədqiqat, təcrübi – 

konstruktor işlərinin və müdafiə olunmuş dissertasiyaların dövlət 

qeydiyyat mərkəzinin II Elmi – Praktik Seminarında (Bakı ş., 2007-

ci il) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi – Texniki 

Şurasında (Gəncə ş., 2010-cu il) müzakirə olunmuşdur. 
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Bitki yağını üzsüz südə qarışdıran eksperimental qurğunun işçi 

nümunəsi hazırlanaraq Göygöl rayonunun “Səmədoğlu - Atatürk” 

şirkətinin emal şöbəsində tətbiq edilmişdir. Alınan nəticələr 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi – Texniki Şurasında 

müzakirə edilərək bəyənilmiş və tövsiyə şəklində nəşr olunaraq 

yayılması tövsiyə olunmuşdur (2.02.2010, 5 saylı protokol). 

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, 159 sayda istifadə edilmiş 

ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarətdir. Burada 43 şəkil, 16 

cədvəl və 4 əlavə vardır. Dissertasiyanın məzmununda giriş 6 səhifə 

olub 12234 işarədən, birinci fəsil 29 səhifə olub 55805 işarədən, 

ikinci fəsil 37 səhifə olub 46198 işarədən, üçüncü fəsil 30 səhifə olub 

36792 işarədən, dördüncü fəsil 29 səhifə olub 32274 işarədən, 

nəticələr 2 səhifə olub 3249 işarədən, istehsalata tövsiyələr 1 səhifə 

olub 646 işarədən və istifadə edilmiş 159 sayda ədəbiyyat siyahısı 14 

səhifə olub 23648 işarədən ibarətdir. Dissertasiyanın həcmi 154 

səhifə kömpüter yazısından ibarət olmaqla, ümumi həcmi 215685 

işarəni (istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı və əlavələr istisna 

edilməklə 191662 işarə) təşkil edir. 

 

ĠġĠN MƏZMUNU 

 

GiriĢdə mövzunun aktuallığı və dissertasiyanın ümumi səciyyəsi 

verilmişdir. 

Birinci fəsil “Problemin müasir öyrənilmə vəziyyəti, tədqiqatin 

məqsəd və vəzifələri” adlanıb, burada süd dövrlü heyvanların bəslən-

məsində üzlü süd əvəzedicilərinin tətbiqinin öyrənilmə vəziyyəti, üz-

lü süd əvəzedicilərinin hazırlanmasının texnoloji xüsusiyyətləri, süd 

yağının istifadə xüsusiyyətləri, üzlü süd əvəzedicisi hazırlayan qur-

ğuların tənqidi təhlili verilmişdir. Fəslin sonunda tədqiqatın məqsəd 

və vəzifələri göstərilmişdir. 
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Süd əvəzedicilərindən istifadə üzrə А.Г. Храмцов, П.Г. 

Нестеренко, I.Ferhoyl, Jilg Thomas, K.Katah, Obara Yoshiaki, 

Tohoku, quru süd əvəzedicisi hazırlanması üzrə Дж.Бой-Хабиб, 

В.Тальхаммер, Л.В.Голубева, И.И.Горячев, С.Н.Пилюк, Б.Н. 

Степанова, С.В.Фролов, Т.П.Арсеньева, В.Е.Куцакова, bərpa 

olunmuş süd üzrə М.Афанасенко, С.П.Бабенышев, И.А. 

Евдокимов, Ш.Дэнерт, И.А.Радаева, В.С.Гордезиани, С.П. 

Шулькина tərəfindən tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatlar texnoloji və 

texniki cəhətdən yeni variantların yaradılmasına xidmət etmişdir. 

АЗМ-0,8 aqreqatında maye süd əvəzedici hazırlanması onun bu-

xarın köməyilə qızdırılmasına əsaslanır. Təcrübə göstərir ki, bu sə-

mərəli deyil. Bundan əlavə, АЗМ-0,8 aqreqatı yalnız xırda dispersi-

yalı yemlə (un) normal işləyir, belə ki, digər halda onun kommuni-

kasiyaları dolur (tıxanır). 

Yüksəktəzyiqli klapanlı homogenizatorların tətbiqi əsasən süd-

çülük sənayesində geniş yer tapmışdır. Burada onlar məhsulun struk-

turunu qəti surətdə formalaşdırılmasında və südün, smetanın, dondur-

manın və s. konsistensiyalaşmasında istifadə olunur. Kosmetika sə-

nayesində bu cür homogenizatorlar xırda dispersiyalı liposom krem-

ləri və emulsiyaların istehsalında istifadə olunur. 

Homogenləşdirici başlıqlar bu və ya başqa az əhəmiyyətli dəyi-

şikliklərə məruz qalmışdır, ancaq onların ümumi quruluşu və iş prin-

sipi indiyə qədər dəyişməz qalmışdır. 

Ümumiyyətlə müasir homogenizatorların konstruksiyasında əsas 

prinsiplər, texniki estetikanın, sanitariya və gigiyenanın tələblərinə 

cavab verən şərtlərə diqqət verilmişdir. Südçülük müəssisələrində 

yeni tendensiya və avadanlıqların inkişafını nəzərə alaraq, yeni 

konstruksiyalı homogenizatorlar axımı texnologiyaya əsaslanmışdır. 

Bu texnologiyalar yüksək məhsuldarlığa hesablanmaqla eyni zaman-

da həddindən artıq material və enerji tutumludur.  

Ferma şəraitində maye şəklində üzlü süd əvəzedicisi hazırlamaq 

baxımından bu texnologiya və texniki vasitələrin köklü şəkildə tək-

milləşdirilməsi, bu istiqamətdə fiziki – mexaniki və kimyəvi qanu-

nauyğunluqların potensial imkanlarının istifadəsi perspektiv araşdır-

malara kifayət qədər əsas verir. 
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Qeyd olunanları nəzərə alaraq dissertasiyada aşağıdakı vəzifələr 

müəyyən edilmişdir: 

- maye üzlü süd əvəzedicisi və onu təşkil edən komponentlərin 

fiziki – mexaniki xassələrin tətqiqi; 

- bitki mənşəli yağın bərpa olunmuş üzsüz süddə xırdalanaraq 

yüksək dispersiya halında yayılması üzrə nəzəri mülahizələrin 

işlənməsi; 

- nəzəri və eksperimental olaraq işlənmiş emulqatorun konstruk-

tiv və rejim parametrlərinin əsaslandırılması; 

- eksperimental emulqatorun işinin istehsal şəraitində yoxlan-

ması, iqtisadi səmərəsinin müəyyən edilməsi. 

Ġkinci fəsil “Maye üzlü süd əvəzedicisi hazirlama prosesinin nə-

zəri tədqiqi” adlanıb, burada yağ kürəciklərinin bərpa olunmuş üzsüz 

süddə dispersləşməsinin nəzəri təhlili, yağ pərdəsinin xırdalanma 

prosesinin təhlili, bərpa olunmuş üzsüz süddə bitki yağı kürəcik-

lərinin yayılma modelinin qurulması, yağ fazasının paylanması və 

relaksasiya vaxtlarını əks etdirən asılılıqların qurulması, yağ fazası-

nın dayanıqlığının tədqiqi üzrə nəzəri təhlili verilmişdir. 

Adətən yağ kürəciklərinin dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi 

üçün onların sedimentasiya (çökmə) prosesinə əsaslanılır. Bu, virtual 

olaraq qabın hündürlüyü boyu həcmcə bərabər laylarda yağın kütlə 

payının dəyişmə dinamikasını aydınlaşdırmağa imkan verir. Analitik 

mülahizələr və qabın hündürlüyücə yağ kürəciklərinin kütləsinin də-

yişməsinə əsaslanan bir sıra riyazi təhlil əsasında sedimentasiya vax-

tından asılı olaraq məhsulun aşağı layında kütlə payını (     ) müəy-

yən edən aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 

      
   

      

    

 
∑   

  
    ̅    (  

    

 
)         (1) 

burada  N – məhsul layında yağ kürəciklərinin ümumi miqdarı; 

n – qabın laylarının sayı; 

D – silindrik qabın diametri, m; 

H – silindrik qabın hündürlüyü, m; 

     – yağın sıxlığı, kq/m
3
; 

  – süd əvəzedici məhsulun sıxlığı, kq/m
3
; 

dr – “r” ölçü qrupundan olan yağ kürəciyinin orta diametri, 

m; 
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  – sedimentasiya müddəti, san; 

 ̅     – “r” ölçü qrupundan olan yağ kürəciyinin dispersliliyi, 

%; 

   - dr diametrli yağ kürəciyinin qalxma sürəti, m/san. 

“r” i-dən I-yə qədər dəyişir. Burada i – ölçü qrupunun nömrəsi; I- isə 

ölçü qrupunun sayıdır. Asiptatik nəzəriyyə düsturuna daxil olan    

sürətini hesablamaq üçün yağ kürəciyinin dərəcəli xarakterini nəzərə 

alan kriterial tənlikdə çevirmə aparmaqla alırıq: 

   
  
 

        
   

           (      ) 
             (2) 

burada                
       

        
           

     

   – layın qeyri yekcinsliyi; 

  – məhsulun dinamiki özlülüyü,       ; 

g – ağırlıq qüvvəsinin təcili, m/san
2
. 

    
 

 
 şərti üçün doğrudur.     

 

 
 olduqda müvafiq ölçü 

qrupundan olan yağ kürəciyi birinci laydan (aşağıdan) qismən ikin-

ciyə, ikincidən üçüncüyə və sonra daha yuxarıda olan laylara keçir. 

Bu zaman aşağıdakı layda yağın kütlə payının azalması miqdarca yu-

xarıda artmasına bərabər olur. Birinci, ikinci, üçüncü və sonrakı 

laylarda yağın kütlə payı bir səviyyədə qalıb başlanğıcda məhsulun 

orta həcmi yağlılığına bərabər olur.     
 

 
 olduqda birinci layın 

ölçü qrupuna uyğun gələn yağ kürəciyi tam şəkildə ikinci laya keçir; 

ikinci lay üçüncü layın yağ fazasını əvəz edir və bu minval yuxarı 

laya qədər davam edir.     
 

 
 olduqda asiptatik nəzəriyyə düstu-

runda mötərizənin içərisində yazılmış ifadə mənfi qiymət alır. Fiziki 

nöqteyi nəzərdən bu, müəyyən ölçü qrupundan olan yağ kürəciyinin 

yalnız tam şəkildə birinci laydan ikinciyə keçməsini deyil, həmçinin 

ikinci layın bu qrupundan olan yağ kürəciklərinin bir qisminin üçün-

cü laya və sonra yuxarıdakı laylara keçməsini bildirir. Belə halda 

asiptatik nəzəriyyənin düsturu ilə aşağı layda yağın kütlə payını təyin 

edən zaman ölçü qruplarına uyğun gələn toplananlar xaric edilir. 

Bunların yağ kürəcikləri tamamilə aşağı laydan yuxarı laya keçirlər. 

Yuxarı layda yağ kütlə payı (     ) aşağıdakı kimi olur: 
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 ̅    (  

    

 
)               (3) 

burada    – başlanğıcda məhsulda yağın kütlə payı, %; 

Lay həcmində müxtəlif ölçü qruplarına aid yağ kürəciklərinin 

olması nəzərə alınmaqla asiptotik və reologiya tənliyinə həcmdə da-

ha çox dispersliliyi olan yağ kürəciyinin diametrini ( ̅    ) qoymaq 

təklif olunur. Bu zaman layın qeyri yekcinsliliyini aşağıdakı kimi 

təyin etmək mümkündür: 

    
 

   
 
   

    
 ∑    

   ̅      
 
                           (4) 

Yuxarıda qeyd olunan mülahuzələri dispers faza hissəciklərinin 

flokulyasiya olmadan emulsiyanın yağ fazasının çökmə hadisəsinə 

aid etmək olar. Dispers fazanın yağ kürəciklərinin flokulyasiyasını 

nəzərə almaqla çökmə məsələsinin analitik yolla həlli xeyli çətindir. 

Bu, məhsul həcmində yağ kürəciklərinin qeyri bərabər paylanma 

mümkünlüyü, hərəkətlərin məhdudlaşmış xarakteri, vaxt və məkanda 

emulsiyanın fiziki – kimyəvi xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqəlidir. Bu 

məsələnin həlli üçün müəyyən məhdudiyyətlər və təxminlər qəbul 

edilmişdir. Buna uyğun olaraq iki yağ kürəciyinin sadə aqreqatlaşma 

prosesini şəkil 1-dəki qrafiki model kimi təsvir etmək olar. 

Yağ kürəciyinin ağırlıq qüvvəsinin əksi istiqamətində hərəkəti 

prosesində d1 – diametrli kürə d2 – diametrli kürəni qovaraq ona çatır 

(burada      ) və onların aqreqatlaşması (ortokinetik flokulyasi-

ya) baş verir. 

Təsvir olunmuş modeldə d3 – hər hansı iki yağ kürəciyinin aqre-

qatının diametridir.   vaxtı anında          diametrli yağ kürəcikləri 

bir birindən l-məsafəsi qədər aralıdırlar.  

Hərəkət prosesində    – diametrli yağ kürəciyi   vaxtı ərzində h2 

məsafəsini qət edir. Yağ kürəciklərinin bir birini itələyici baryer təsi-

rini itirmə məsafəsinə qədər yaxınlaşmaları üçün    diametrli yağ 

kürəciyi həmən vaxt   ərzində h1 məsafəsini qət etməlidir: 

                                            (5) 

və yaxud 

   
   

     
                                        (6) 

burada       – müvafiq olaraq d1 və d2 diametrli yağ kürəciklə-

rinin sürətləri, m/san; 
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l - d1 və yaxud d2 diametrli yağ kürəcikləri arasındakı hər 

hansı başlanğıc məsafə, m. 
 

 
ġəkil 1. Ġki yağ kürəciyi aqreqatının yaranma prosesinin 

interpritasiya qrafiki. 
 

  |     |                                       (7) 

      –nin qiymətləri aşağıdakı tənliklərdən tapılır: 

  
        *  

  
      

    
+                      (8) 

və yaxud 

  
        *  

  
      

    
+                      (9) 

budara          - d1 və d2 diametrli yağ kürəciklərinin müvafiq 

olaraq mayenin en kəsik sahəsində olan miqdarı. 

W1 və W2 sürətləri asılılığa görə (dr-dv) –i d2 ilə əvəz etməklə 

müəyyən edilir. Aqreqatın hərəkət sürəti W digər W1, W2 sürətlərdən 

fərqlənir. Sistemin hərəkət miqdarının saxlanması qanununa əsasən 

yazılır: 

  
         

     
                              (10) 

burada        - d1 və d2 diametrli yağ kürəciklərinin kütlələri, kq; 

        – aqreqatın kütləsi, kq. 

Əmələ gəlmiş aqreqat sonrakı yağ kürəciyi ilə birləşənə qədər W 

sürətinə malik olur. Müəyyən məsafə keçdikdən sonra üç yağ kürə-

ciyinin yaratdığı aqreqat böyük kütlə və böyük hərəkət sürəti əldə 

edir. Bu zaman üç yağ kürəciyi aqreqatının 
 

 
 hündürlüyündə layı 

keçmə müddəti aşağıdakı kimi olur: 
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     ∑
  

  

 
                                 (11) 

burada    – aqreqatın sürəti, m/san. 

Bu zaman dr – diametrli yağ kürəciyi (bu halda aqreqatın dia-

metri) aşağıdakı düsturla hesablana bilər: 

      √  
    

  
                          (12)  

Təcrübə qabda məhsulun hündürlüyü boyunca yağ tərkibin xeyli 

dəyişməsini göstərmişdir. Bu fakta görə məhsulun laylarında yağın 

kütlə payının miqdarca qiymətləndirmə metodikasını tövsiyə etməyə 

səbəb olmuşdur ki, bu göstərici məhsul həcmində yağ fazasının pay-

lanmasının yekcinsliliyini qiymətləndirmə kriterisi kimi qəbul olun-

muşdur. 

Metodikaya görə yağ kürəciklərinin sedimentasiyası ilə əlaqədar 

olaraq konsistensiyasının pozulması miqdar kriteriyasına “yağ faza-

sının dayanıqlıq əmsalı” uyğunlaşdırılmışdır. Miqdarca dayanıqlılıq 

əmsalı orta qiymətin orta kvadratik xətası kimi müəyyən edilir. “Uz-

laşma əmsalına” düzləndirilmiş yağ fazasının kütlə payı aşağıdakı ki-

mi ifadə olunur: 

     
 

  
√

∑       
  

   

     
                    (13) 

burada      – yağ fazasının dayanıqlıq əmsalı; 

   – uzlaşma əmsalı, %; 

   – i layında yağın kütlə payı, %; 

   – məhsulda yağın orta kütlə payı, %; 

n – layların sayı. 

Üçüncü fəsil “Eksperimental tədqiqatların proqram və metodi-

kasi” olub, burada tədqiqatların proqramı, tədqiqatların metodikası, 

eksperimental qurğunun quruluşu və iş prinsipi, yağ kürəciklərinin 

xırdalanma keyfiyyətinin təyin edilmə metodikası, nasos rotorunun 

fırlanma tezliyinin müəyyən edilməsi, üzlü süd əvəzedicisinin qur-

ğuda işlənmə müddətinin təyini, püskürdücülərin sayının müəyyən 

edilməsi, bərpa olunmuş üzsüz süd əvəzedicisində quru süd əvəzedici 

konsentrasiyasının müəyyən edilməsi, emal məhsulunun tempera-

urunun müəyyən edilməsi, üzlü süd əvəzedicisinin yekcinsliyinin tə-

yini, həmçinin tədqiqatda istifadə olunan materiallar, eksperimental 

üzlü süd əvəzedicisi hazırlayan qurğunun tədqiqi öz əksini tapmışdır. 
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Eksperimental disperqatorun iş prinsipi sxematik olaraq şəkil 2-

də verilmişdir.  

 
ġəkil 2. Eksperimental disperqator qurğusunun sxemi:  

1 – yağ üçün qab; 2 – dozalayıcı kran; 3 – məsaməli kipləşdirici; 4 

– baraban; 5, 6 – dayaqlar; 7 – qarışıq üçün qab; 8 – su çəni; 9, 18 

– nasoslar; 10 – suvarıcı – soyuducu boru; 11, 19 – farsunkalar; 12 

– yarıqlar; 13 – nov; 14 – qasnaq; 15 – qayış; 16 reduktor; 17 – 

mühərrik; 20 21 – ventillər; 22 – içi boş və diametri 

genişləndirilmiş ox; 23 – içi dolu ox. 
 

Beləliklə, barabanın 4 üst hissəsində mərkəzdən keçən şaquli 

oxu üzrə yağ qabı 1 yerləşdirilir. Yağ qabının 1 alt hissəsində yağı la-

zımi səviyyədə məsaməli kipləşdiriciyə 3 ötürülməsindən ötrü doza-

layıcı krandan 2 istifadə edilir. Baraban 4 baş tərəflərindən yarım 

oxlarla 22, 23 dayaqlar üzərində 5, 6 yerləşdirilmişdir. Barabanın 4 

işçi hissəsi isə qarışıq üçün qabın 7 içərisində yerləşdirilmişdir. 

Baraban 4 dayaqlar 5, 6 üzərində yastıqlar vasitəsi ilə birləşmiş ya-

rım oxları 22, 23 bir – birinə  nisbətən fərqli diametrdə olur, belə ki, 

biri digərinə nisbətən genişləndirilmiş olur. Su çənindən 8 çıxan boru 

nasosun 9 girişinə daxil edilir və çıxışından çıxan suvarıcı – soyu-

ducu boru 10 barabanın 4 genişləndirilmiş yarım ox diametr 22 tərə-

findən daxil edilmişdir. İçi boş yarım oxu 22 olan örtüyün barabanın 

4 divarlarında gevdə boyunca yarıqlar 12 qoyulmuşdur. Barabanın 4 

içərisinə suvarıcı – soyuducu borusunun 10 farsunkalarından 11 püs-

kürdülən su həmin yarıqlardan 12 suyu kənarlaşdıran nova 13 tökülür 

və barabanın 4 həmin hissəsi qarışıq üçün qabdan 7 kənara çıxardılır. 

Barabanın 4 hər iki baş tərəfləri örtüklə örtülmüşdür. Örtüklərin mər-

kəzindən xaricə çıxan yarım oxları 22, 23 var. Oxlardan birinin içi 

dolu 23 dayaq 6 üzərində yerləşdirilir, digərinin isə 22 içərisi boş və 
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diametri genişləndirilmiş olub dayaq 5 üzərində yerləşdirilmişdir. 

Barabanın 4 içi dolu yarım oxu 23 olan baş tərəfindən qarışıq üçün 

qabın 7 kənarında, oxun üzərində qasnaq 14 qoyulmuş və o qayış 15 

ötürməsi ilə reduktor 16 və mühərrik 17 ilə birləşdirilmişdir. Qarışıq 

üçün qabın 7 alt hissəsindən çıxan boru nasosun 18 girişinə daxil edi-

lir və çıxış borusu isə farsunkaya 19 birləşdirilərək barabanın 4 hərə-

kətinə görə məsaməli kipləşdiricidən 3 sonra gələn hissəsinə mərkəz-

dən keçən üfüqi ox boyunca tuşlanır. 

Bitki yağını üzsüz süddə qarışdıran qurğu aşağıdakı kimi işləyir. 

Yağ qabına 1 lazımi miqdarda yağ, qarışıq üçün qaba 7 isə lazımi 

miqdarda üzsüz süd əlavə edilir. Barabanı 4 hərəkətə gətirən 

mühərrik 17 işə salınır və baraban 4 fərlanır. Su borusunun üzə-

rindəki ventil 20 açılır, su nasosu 9 işə salınırvə su çənindən 8 çıxan 

su suvarıcı - soyuducu boruya 10 verilir. Qarışıq üçün qabın 7 alt his-

səsindən çıxan borunun üzərində yerləşən ventil 21 açılır. Nasos 18 

vasitəsi ilə üzsüz süd qarışıq üçün qabdan 7 farsunkaya 19 ötürülür. 

Barabanın 4 suvarıcı – soyuducu borusu 10 vasitəsi ilə barabanın 4 

istiqamətinə görə məsaməli kipləşdiricidən 3 öncə gələn hissəsinə 

daxildən üfüqi ox boyunca su püskürdülür və içəridə yığılan su 

barabanı 4 soyudaraq onun içi boş yarım ox 22 olan tərəfdə yerləşən 

yarıqlardan 12 suyu kənarlaşdıran nova 13 tökülür. Baraban 4 mü-

hərrikin 17 vasvasitəsi ilə fırlanan zaman yağ qabının 1 alt hissəsində 

yerləşən dozalayıcı kranı 2 nizamlamaqla axan yağ məsaməli kipləş-

diricinin 3 vasitəsi ilə barabanın 4 üzərinə nazik halda yaxılır. Eyni 

zamanda farsunkadan 19 barabanın 4 hərəkət istiqamətinə görə mə-

saməli kipləşdiricidən 3 sonra gələn hissəsinə üfiqi ox boyunca üzsüz 

süd püskürdülür. Belə ki, bu vaxt farsunkadan 19 püskürdülən üzsüz 

süd vasitəsi ilə barabanın 4 üzərindəki yağ parçalanaraq yuyulur. 

Nəticədə alınan süd əvəzedicisi yenidən qarışıq üçün qaba 7 tökülür. 

Bu proses yağ qabında 1 yağ qurtarana kimi davam etdirilir və alınan 

süd qarışığı istifadəyə verilir. Eksperimental qurğunun konstruksiyası 

ixtira səviyyəsində işlənmişdir (İ 2009 0145). 

Qarışığın yekcinsliliyini müəyyən etmək üçün aşağıdakı ifadə-

dən istifadə olunur: 

  ∑
|
  
  

|

 
             

 
     olduqda             (16) 
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  ∑
|
      

  
|

 
          

 
     olduqda          (17) 

burada    – nümunədə az komponentin payı; 

   – həmən komponentin ideal qarışıqdakı payı; 

  – nümunələrin sayı. 

Yem qarışıqlarının sənaye üsulu ilə istehsalı zamanı yekcinslik 

dərəcəsi kimi variasiya əmsalından istifadə edirlər. Bu halda qarışı-

ğın yekcinsliliyi aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

        ,                                  (18) 

burada   – variasiya əmsalı, %. 

Variasiya əmsalı aşağıdakı ifadə vasitəsi ilə müəyyən edilir: 

  
    

 ̅ 
,                                          (19) 

burada   – komponent miqdarının orta kvadratik meyletməsi; 

 ̅  – komponent miqdarının təcrübə ilə müəyyən edilmiş orta 

ədədi qiyməti. 

Dördüncü fəsil “Eksperimental tədqiqatlarin nəticələri” adlanıb, 

burada xammalin bəzi fiziki – mexaniki xassələrinin tədqiqi, ekspe-

rimental və nəzəri tədqiqat nəticələrinin müqayisəsi, işçi rejimlərinin 

tədqiqi, təsərrüfat şəraitində tətbiqi və iqtisadi səmərəsinin hesablan-

ması, üzlü süd əvəzedicisi hazırlayan eksperimental qurğunun layihə-

ləndirilməsi üçün tələblərin işlənməsi verilmişdir. 

Emulqasiya prosesi aşağıdakı qaydada tədqiq olunmuşdur. Əv-

vəlcədən qızdırılmış üzsüz süd qurğunun çəninə, ərinmiş halda olan 

yağ isə dozatoruna tökülmüşdür. Qurğu işə düşdükdə yağ dozato-

runun altında fırlanan barabanın səthinə xüsusi piltə vasitəsi ilə yağ 

sürtülür. Barabana daxildən daim soyuq su vurulduğundan yağ bara-

ban səthinə sürtüldüyü yerdə bərkiyərək xırda kristalcıqlardan ibarət 

pərdə təşkil edir. Yağın verilmə miqdarı əvvəlcədən tarirovka olun-

muş, plitəni sıxıb buraxan vint vasitəsi ilə yerinə yetirilir. Üzsüz südü 

farsunka ilə barabana çırpan süd nasosunun çıxışında təzyiq 

0,12...0,2 MPa, məhsuldarlığı isə 0,8...1,5 m
3
/saat olur. İş zamanı 

dövrü olaraq üzsüz süd çənindən nümunələr götürülərək analiz edil-

mişdir. Farsunkalarının sayının və təzyiqin emulsiya keyfiyyətinə 

təsirini öyrənmək üçün mayenin bir dövründə 1; 2; 3; 4 və 5 

farsunkanı işlətməklə nümunələr götürülmüşdür. 
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Sirkulyasiya sayından asılı olaraq emulsiya keyfiyyətinin dəyiş-

məsini təzyiqin 0,1 MPa qiymətində yerinə yetirilib (şəkil 3). Müəy-

yən edilmişdir ki, sirkulyasiya sayını 3 dəfəyə qədər artırdıqda 1 

mm
3
 emulsiya nümunəsində yağ kürəciklərinin miqdarı artıq və son-

ra stabilləşməyə meyl edir. Keyfiyyətli emulsiya alınmasına 1 sirkul-

yasiya kifayət etmir. Bu zaman emulsiyanın dayanıqlılıq müddəti 0,5 

saatdan az edir. İki dəfə sirkulyasiya emulsiyanın keyfiyyətinin əhə-

miyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına, üç dəfə sirkulyasiyada isə emul-

siyanın keyfiyyəti üzlü süd əvəzedicisinə qoyulan tələbata tam cavab 

verir. 

Emulsiyanın dayanıqlılıq müddəti 1 saatdan 10 saata kimi artır. 

Təzyiq və püskürdücü ucluqların sayının emulsiya keyfiyyətinə təsiri 

qrafiki olaraq şəkil 4-də verilmişdir. 
 

 
ġəkil 3. Sirkulyasiyaların sayının emulsiyada yağ kürəcik-

lərinin parçalanmasına təsirini göstərən qrafik. 
 

4-5 ucluqdan forsunka istifadə etdikdə təzyiq 0,14-dən 0,185 

MPa artdıqda 1 mm
3
 emulsiyada yağ kürəciklərinin sayı düzxətli 

olaraq artır. Yalnız təzyiqin bu hüdudundan sonra yağ kürəciklərinin 

sayında stabilləşmə dövrü başlayır. Yağ kürəciklərinin sayının düz-

xətli artma imkanı ucluqların sayının artması emulsiya keyfiyyətinə 

müsbət təsir göstərir. Həm də nisbətən daha az enerji sərfi ilə daha 

keyfiyyətli emulsiya almaq, sirkulyasiyaları da daha tez başa çatdır-

maq mümkündür. Bununla belə ucluqların sayını 2, 3, 4 götürdükdə 

fərq əhəmiyyətli dərəcədə olduğu halda, ucluqların sayının 4 ilə 5 ol-

masında fərq az duyulur. Bu isə ucluqların sayının səmərəli hüdu-

dunu müəyyən etməyə imkan verir. 
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ġəkil 4. Təzyiqdən asılı olaraq yağ kürəciklərinin parçalan-

masını göstərən qrafik:  
1 – 1 ucluqla; 2 – 2 ucluqla; 3 – 3 ucluqla; 4 – 4 ucluqla; 5 – 5 

ucluqla. 
 

Təcrübə göstərir ki, üzsüz südə verilən yağ dozası qurtardıqdan 

sonra mayenin 3–4 dəfə sirkulyasiya etdirilməsi lazımdır. Bir dəfə 

sirkulyasiya keyfiyyətli məhsul almağa kafi deyildir. 

Təcrübə göstərmişdir ki, əgər yeni hazırlanmış üzlü süd əvəz 

edicisinin hamsı istifadə olunmamışsa, qalan payın sonradan istifadə 

olunması üçün onu qurğuda resirkulyasiya etməklə keyfiyyətini yax-

şılaşdırmaq mümkündür. 

İllik işçi həcminin 635,39 ton olduğunu nəzərə alsaq yeni qurğu-

nun illik səmərəsi 1207,24 manat təşkil edir  
 

Nəticələr 

1. Dispersləşmiş və strukturlaşmış maye üzlü süd əvəzedicisi 

hazırlanması üzrə yerinə yetirilmiş tədqiqat işlərinin təhlili, texniki 

həll yollarının təsnifatı soyuq səthdə nazik pərdə halında bərkidilərək 

yayılan maye bitki yağının bərpa olunmuş üzsüz süd və yaxud qidalı 

komponentlərdən hazırlanmış maye süd əvəzedicilərinin dağıdıcı 

zərbə təsiri ilə xırdalanaraq dispersləşdirilməsinə əsaslanan yeni 

disperqator konstruksiyasını əsaslandırmağa imkan yaratmışdır. 

2. Seçilmiş konstruksiyada işçi orqanlarla maye süd əvəzedici-

sinin qarşılıqlı təsirinin işlənmiş nəzəri modeli, hazırlanan üzlü süd 

əvəzedicisinin keyfiyyətinin dağıdıcı zərbə təsiri, nasos rotorunun 

fırlanma tezliyi, emal məhsulunun işlənmə müddəti, yağ pərdəsi 

səthinə zərbə endirici püskürdücü ucluqların sayı və bir litr süddə 
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quru süd əvəzedicisinin konsentrasiyasından asılılığının analitik 

qanunauyğunu müəyyən etməyə imkan vermişdir. Müəyyən edil-

mişdir ki, yeni konstruksiyanın iş prosesində yağı dispersləşdirən 

əsas qüvvələr mərkəzdənqaçma qüvvəsi və səthi gərilmə qüvvəsidir. 

Bunların nisbətinə əsaslanaraq müəyyən edilmişdir ki, yağ pərdəsinin 

yağ kürəciklərinə parçalanmasını şərtləndirən hal onların püskür-

dülən emal məhsulunun zərbəsindən səthdən dartılaraq silindrik sap 

şəklinə düşməsidir ki, bu sap qırılaraq yağ kürəcikləri halında mühit-

də dağılırlar. 

3. Nəzəri və eksperimental tədqiqatlarla əsaslandırılmış konst-

ruksiyanın yeniliyi patent sənədi (İ 20090145) ilə təsdiq edilmişdir. 

4. Aparılmış çoxfaktorlu eksperiment üzlü süd əvəzedicisinin 

hazırlanmasının texnoloji və konstruktiv parametrləri variasiya olu-

nan aşağıdakı dörd faktordan: nasos rotorunun fırlanma tezliyi, emal 

məhsulunun işlənmə müddəti, püskürdücü ucluqların sayı və bir litr 

suda quru süd əvəzedicisinin konsentrasiyasından asılı olaraq müəy-

yən edilmişdir. Eksperimental tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edil-

mişdir ki, nəzəri tədqiqat məlumatları yüksək uyğunluğu və kifayət 

qədər dəqiqliyi (xəta 2...4%) ilə real prosesi əks etdirir. 

5. Eksperimental tədqiqatlarda hazırlanmış üzlü süd əvəzedicisi-

nin keyfiyyətini (yağ kürəciklərinin məhsulda dispersləşmə dərəcə-

sini) qiymətləndirmək üçün nümunələrin sentrifuqada işlənməsinin 

optimal parametrləri: rotorun fırlanma tezliyi – 628 san
-1

, nümunənin 

işlənmə müddəti – 300 san əsaslandırılmışdır. 

6. Dörd səviyyə üzərində seçilmiş qeyri kompozisyon Boks – 

Benkin planı riyazi model – reqressiya tənliyi tərtib etməyə imkan 

vermişdir. Burada məqsədli funksiya bitki yağının emal məhsulunda 

dispersləşmə səviyyəsi, optimallaşdırılan giriş faktorları isə nasos 

rotorunun fırlanma tezliyi, məhsulun qurğuda işlənmə müddəti, 

püskürdücü ucluqların sayı və bir litr suda həll olunan quru üzsüz süd 

konsentrasiyası olmuşdur. Riyazi modelin adekfatlığı Fişer krite-

risinə                                                ehti-

mallıqla təsdiq olunmuşdur. Optimal qiymətlər aşağıdakı kimidir: 

nasos rotorunun fırlanma tezliyi – 258,5 san
-1

, emal məhsulunun 

işlənmə müddəti – 320 san; püskürdücü ucluqların sayı – 12 ədəd; bir 
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litr suda həll olunmuş quru süd əvəzedicisi konsentrasiyası - 

                
7. İşlənib hazırlanmış eksperimental üzlü süd əvəzedicisinin tət-

biqinin iqtisadi səmərəliliyi 1207,24 manat, özünü ödəmə müddəti 

isə 9 ay 12 gündür. 
 

Ġstehsalata tövsiyələr 

Tədqiqat nəticələri üzrə istehsalata aşağıdakılar tövsiyə olunur: 

- əmtəəlik süd istehsalı və buzov yetişdirmə təsərrüfatlarında bu-

zovların süd rasionunda üzlü südü toz şəkilli üzsüz süddən bərba 

olunmuş süddə süd yağının bitki yağları ilə əvəz etməsi texnolo-

giyasına keçmək üçün işlənib hazırlanmış bitki yağını üzsüz süddə 

qarışdıran qurğudan istifadə etmək. Bunun üçün eksperimental qur-

ğunun hazırlanmasında dissertasiyada əsaslandırılmış layihə tələb-

lərinə (§4.5) əsaslanmaq; 

- bitki yağını üzsüz süddə qarışdıran eksperimental qurğunun tət-

biqində dissertasiyada əsaslandırılmış optimal texnoloji parametrlərə 

əsaslanmaq. 
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