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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Kosmetik və tibbi
yağlar uzun illərdir ki, tibbdə və kosmetologiyada geniş istifadə
olunur. Tibbi yağların əsas funksiyası dərman preparatlarında
daşıyıcı olmasıdır. Amma bir çox hallarda onlar eyni zamanda
müalicəvi funksiyanı da icra edir. Qeyd edək ki, tibbi və kosmetik
yağların alınması üçün az kükürdlü və az parafinli neftlər daha
məqsədəuyğundur. Bu baxımdan naften karbohidrogenləri ilə zəngin
olan, az kükürdlü Azərbaycan neftləri daha əlverişlidir.
Azərbaycanın Balaxanı, Neft Daşları, Naftalan və Zağlı neftləri tibbi
və kosmetik yağların alınması üçün daha yararlıdır. Bu neftlər naften
karbohidrogenləri ilə zəngindir ki, onların da tərkibində optiki aktiv
komponentlər mövcuddur. Bu səbəbdən naften karbohidrogenləri ilə
zəngin tibbi və kosmetik yağlar alınması aktual problemdir 1. Təəssüf
ki, Azərbaycan Respublikasında tibbi və kosmetik yağların istehsalı
mövcud deyil və faktiki olaraq ölkə bu məsələdə tamamilə xarici
ölkələrdən asılıdır 2. Nəzərə alsaq ki, tibbi yağlar kosmetika
sənayesində, tibbdə və əczaçılıqda, qida sənayesində, kənd
təsərrüfatında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur, o zaman
problemin ciddiliyi tam aydın olar.
Digər tərəfdən, dərman bitkilərindən efir yağlarının alınması,
onların və ağ yağların əsasında təbii kosmetik və dərman
vasitələrinin kompozisiyalarının hazırlanması və tədqiqi də böyük
elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Azərbaycanın naften əsaslı
neftlərindən olan Balaxanı, Neft Daşları, Zağlı və Naftalan
neftlərinin yağ distillatları, eyni zamanda bitki mənşəli efir yağları
kimi rozmarin, evkalipt, şam, tuya, portağal, lavanda və qızılgül
Самедова, Ф.И. Нефти Азербайджана / Ф.И.Самедова. –Баку: Элм, – 2011. –
412 с.
2
Щепалов, А.А. Современное состояние производства белых масел:
зарубежные и отечественные технологии / А.А.Щепалов, Е.С.Котлова,
А.С.Новоселов [и др.] // Вестник ПНИПУ. Химическая технология и
биотехнология. Технология переработки нефти и газа, – Москва: – 2018. №4,
– с. 138-150.
1

3

yağlarının tədqiq olunması məqsədəuyğun hesab edildi. Qeyd olunan
bu bitkilər Azərbaycanda geniş yayılmışdır.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Azərbaycanın naften
karbohidrogenləri ilə zəngin olan Balaxanı, Neft Daşları, Zağlı və
Naftalan neftlərindən ayrılmış yağ distillatlarının aromatik
karbohidrogenlərdən təmizlənmə üsullarının işlənməsi və müxtəlif
bitkilərdən (rozmarin, evkalipt, şam, tuya, portağal, qızılgül və
lavanda) efir yağlarının ayrılması, alınmış tibbi və kosmetik yağlar
ilə efir yağları əsasında kompozisiyaların yaradılması və onların
patogen mikroblara qarşı antimikrob təsirlərinin tədqiq və tətbiq
sahəsini təklif etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələrin
həlli qarşıya qoyulmuşdur:
– Balaxanı yağlı neftinin yağ distillatının alınması və struktur-qrup
tərkibinin tədqiq olunması;
– T-46 yağı distillatının aromatiksizləşdirilməsi üçün adsorbentlərlə
və turşu ilə təmizlənmə imkanlarının tədqiq edilməsi və optimal
parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi;
– Müalicəvi Naftalan nefti əsasında yağ distillatının alınması, onun
aromatiksizləşdirilməsi məqsədilə turşu-kontakt proseslərinin tədqiq
olunması və optimal parametrlərin seçilməsi;
– Rozmarin, evkalipt, şam, tuya, portağal, qızılgül və lavanda
bitkilərindən efir yağlarının alınması, onların tərkiblərinin tədqiq
olunması;
– Tibbi və kosmetik yağlar əsasında kompozisiyaların hazırlanması,
onların antimikrob xassələrinin tədqiq edilməsi.
Tədqiqat metodları. Dissertasiya işində əldə olunmuş
nəticələrin dürüstlüyü qaz xromatoqrafiyası-kütlə spektroskopiyası
(GC-MS), infraqırmızı (İQ), nüvə maqnit rezonansı (NMR) kimi ən
müasir spektroskopik metodlar ilə sübut olunmuşdur. İlkin və
təmizlənmiş yağların fiziki-kimyəvi xassələri isə aşağıda qeyd
olunmuş sınaq üsulları ilə təyin edilmişdir: ASTM D445, ASTM
D5002, QOST 4333-87, QOST 20287-91, ASTM D4294-06.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
– Balaxanı, Neft Daşları, Zağlı və Naftalan neftləri əsasında tibbi və
kosmetik yağların alınma texnologiyalarının işlənməsi;
– Rozmarin, evkalipt, şam, tuya, portağal, qızılgül və lavanda
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bitkilərinin efir yağlarının alınması və tədqiqi;
– Tibbi, kosmetik yağlar ilə efir yağları əsasında kompozisiyaların
hazırlanması və antimikrob xassələrinin tədqiqi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi:
– Balaxanı, Neft Daşları, Zağlı və Naftalan neftləri əsasında tibbi və
kosmetik yağların alınma texnologiyalarının işlənməsi;
– Rozmarin, evkalipt, şam, tuya, portağal, qızılgül və lavanda
bitkilərinin efir yağlarının ayrılma texnologiyası işlənilmiş və onların
tərkibləri tədqiq olunmuşdur;
– Tibbi, kosmetik yağlar və efir yağları əsasında kompozisiyalar
hazırlanmış, onların antimikrob xassələri tədqiq olunmuş, effektiv
kompozisiyalar müəyyənləşdirilmişdir;
– Evkalipt, rozmarin, portağal, lavanda, cirə, nanə, limon və ətirşah
bitkilərindən alınmış efir yağları əsasında kanserogen komponentlərə
malik olmayan təbii tərkibdə dezodorantlar işlənib hazırlanmışdır.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Aparılan nəzəri
tədqiqatların nəticələri ondan ibarətdir ki, naften əsaslı Bakı
neftlərindən yüksək keyfiyyətli tibbi və kosmetik yağların alınması
imkanları təsdiq olunub. Dərman bitkilərindən alınan efir yağlarının
tərkiblərinin müqayisəli təhlili daha effektiv kompozisiyaların
yaradılması imkanlarını artırır.
Dissertasiya işinin icrası nəticəsində Naftalan nefti və efir
yağları əsasında dərman və kosmetik vasitələr (Naftakosmet-P,
Naftakosmet-L, Naftaderm-La, Naftaterm-Ch, Naftakandid-C, GoldNaftalan), həmçinin kanserogen komponentlərə malik olmayan təbii
əsaslı dezodorantlar (Atilla, Şəhrizad, Mirvari, Karvan, Cavadxan,
Qız Qalası, Simurq, Kleopatra) yaradılmışdır. Onların istehsalı üçün
hazırlanmış texniki şərtlər Standartlaşma və Metralogiya İnstitutu
tərəfindən təsdiqlənib. Ağ Naftalan yağı 2017-ci ildə Səudiyyə
Ərəbistanında kosmetik vasitə kimi qeydiyyatdan keçmişdir.
Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işi üzrə 18 elmi əsər, o
cümlədən 10 məqalə, 6 tezis, 1 patent, həmçinin yağların
tədqiqatlarına dair 1 kitab çap olunmuşdur.
Dissertasiya işinin əsas nəticələrini özündə əks etdirən
məqalələr aşağıda adları çəkilən elmi jurnallarda: «Нефтегазовые
технологии и аналитика: научно-технический и аналитический
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журнал», «Мир нефтепродуктов», “Azərbaycan milli Elmlər
Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri”, “AMEA-nın
Gəncə bölməsinin xəbərlər məcmuəsi”, “Processes of petrochemistry
and oil-refining” nəşr olunub.
İşin əsas nəticələri aşağıda qeyd olunan elmi konfransların:
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il
dönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət elmlərinin aktual
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans (Gəncə, 04-05
may 2017), «Цветоводство: история, теория, практика» IX
международной научной конференции (Санкт-Петербург, 7-13
сентября 2019), AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş
“Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi
konfrans (Bakı, 2-4 oktyabr 2019), «Наукоемкие исследования как
основа инновационного развития общества» международной
научно-практической конференции (Стерлитамак Р.Ф., 04
апреля 2022), «Молекулярные, мембранные и клеточные
основы
функционирования
биосистем»,
к
100-летию
белорусской
академической
науки,
тезисы
докладов
международной научной конференции (Минск, 15–17 июня
2022) materiallarında təqdim olunmuşdur.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.
Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda yerinə
yetirilmişdir.
Müəllifin şəxsi iştirakı. Dissertasiyada yerinə yetirilmiş əsas
elmi ideyalar, məsələlərin qoyuluşu və onların yerinə yetirilməsi,
aparılan tədqiqatların istiqamətləri, təcrübə sınaqlarının aparılması və
onların icrası, alınan nəticələrin ümumiləşdirilməsi, şəxsən müəllif
tərəfindən həyata keçirilmişdir.
İşin həcmi və quruluşu. Dissertasiya işi giriş, 5 fəsil,
nəticələr, 110 sayda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından,
həmçinin 23 şəkil, 4 texnoloji sxem, 14 cədvəl, ümumi həcmi 147
çap vərəqi və 55 səhifə dissertasiyaya əlavədən ibarətdir.
Dissertasiya işi şəkillər, sxemlər, cədvəllər və ədəbiyyat siyahısı
istisna edilməklə 194278 (Giriş- 8867, I fəsil - 32941, II fəsil 6

21717, III fəsil - 90699, IV fəsil - 18790, V fəsil - 17856 və Nəticələr
- 3408) işarədən ibarətdir.
Girişdə mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi, tədqiqatın
obyekti və predmeti, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, tədqiqat
metodları, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar, işin elmi yeniliyi,
tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti, işin nəşri və aprobasiyası,
dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı, işin həcmi və
quruluşu, fəsillərin mahiyyəti qısa şəkildə xarakterizə edilmişdir.
Birinci fəsildə Azərbaycanın naften əsaslı neftləri, bu
neftlərdən alınan yağ distillatları, yağ distillatlarının təmizlənməsi
sahəsində müasir tədqiqatların nəticələri, bitki mənşəli efir yağları,
tibbi və kosmetik yağlar, onların əsasında hazırlanmış
kompozisiyalara aid elmi məlumatlar təhlil edilmişdir.
İkinci fəsildə tədqiqatların yerinə yetirilməsi üçün istifadə
edilən xammal və aralıq məhsulların xassələri öyrənilmiş, analiz
üsulları haqqında məlumatlar verilmişdir.
Üçüncü fəsildə yağ distillatlarının təmizlənməsi və bitki
mənşəli efir yağlarının alınması sahəsində aparılmış tədqiqatların
nəticələri təqdim olunur. Bu fəsildə müxtəlif neftlərin ümumi
tədqiqatı, yağ fraksiyalarının təmizlənməsi üsulları araşdırılmış,
turşu-kontakt üsulu ilə təmizlənmə texnologiyası işlənilmiş, əmələ
gələn yan məhsulun faydalı istifadə istiqamətləri təklif olunmuşdur.
Dördüncü fəsildə Bakı neftlərindən alınan tibbi və kosmetik
yağlar ilə bitkilərdən alınmış efir yağları əsasında hazırlanmış
kompozisiyaların Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli bakteriyaları və Candida albicans göbələyinə qarşı
antimikrob təsirinin və ağcaqanadlara hürküdücü təsirə malik olan
preparatların tədqiqinin nəticələri şərh olunmuşdur.
Beşinci fəsildə Naftalan neftinin emalı qurğusu, bitki mənşəli
efir yağlarının alınması üçün yaradılmış qurğunun və kosmetik
məlhəmin alınmasının texnoloji sxemi göstərilmiş, onların iş
prinsipləri haqqında məlumatlar ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur.
Həmçinin görülən işlərin material balansı və texniki-iqtisadi
qiymətləndirilməsi qeyd edilmişdir.
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İŞİN QISA MƏZMUNU
Balaxanı, Naftalan, Neft Daşları və Zağlı neftlərinin tədqiqi və
təmizlənmə üsulları
Azərbaycanın naften əsaslı neftlərindən ayrılan yağ
distillatlarından selektiv həlledicilər, adsorbentlər, turşu-kontakt
üsulları ilə müasir tələblərə cavab verən tibbi və kosmetik yağ almaq
üçün aşağıdakı ardıcıllıqlarla tədqiqatlar aparılmışdır.
Tədqiqatlar aparmaq üçün uyğun neft nümunəsini təyin etmək
məqsədilə neftlər tədqiq olunmuşdur. Belə ki, Neft Daşları yatağının
2659 və 2662 nömrəli (cəd. 1), Zağlı yatağının 755, 1223, 1228,
1305, 1307, 1324, 1483 nömrəli quyularının neftlərinin tədqiqat
göstəriciləri cədvəl 2-də verilmişdir.
Cədvəl 1
Neft Daşları yatağının bəzi quyularının neftlərinin tədqiqi
Turşu ədədi, mq KOH/q
kütlə

200ºC-yə
qədər

300ºC-yə
qədər

-5-dən
12410,23
845,6 37,9 8,48 0,074 1,73 0,2642
aşağı
1235

10,0

36,0

8

Bağlı butada alışma
temperaturu , ºC

2662

Kükürdün

42,5

Parafinin

17,5

Asfaltenin

1,89

Qatranın

-5-dən
886825,4 27,6 7,84 0,11 1,88 0,2144
aşağı
875

Kinematik özlülük, 20ºCdə, mm2/san

2659

Neftin sıxlığı, kq/m3

Neftin çıxarılma dərinliyi,
metr

Fraksiyanın
çıxımı, % ilə
(QOST
2177-99)

Quyunun № -si

Miqdarı, % kütlə

Cədvəl 2
Zağlı yatağının bəzi quyularının neftlərinin tədqiqi

-5

0,88

34,0

54,0

1223

2063851,4
1520

3,4

4,38 0,52 0,75 0,138 2.19

-5

0,55

38,0

60,0

1228

2208845,4
1790

4,1

3,98 1,49 6,35 0,1321 1,86

-5

0,07

37,5

41,8

1305

2070842,8
1216

4,9

4,89 0,38 7,54 0,2875 1,6

-5

0,07

33,5

56,0

1307

2086843,0
1350

4,4

5,32 0,88 6,31 0,1779 1,86

-5

0,1

35,0

59,0

1324

2030843,8
1309

6,1

5,26 0,68 6,43 0,237 2,02

-5

0,12

12,5

42,0

1483

1168897,3 18,1 8,27 0,95 1,89 0,2304 3,37
660

-5

0,56

12,5

42,0

Koks

Kükürdün

Parafinin

Asfaltenin

Qatranın

300ºC-yə qədər

Turşu ədədi, mq KOH/q kütlə

4,75 0,49 2,23 0,1858 2,18

200ºC-yə qədər

Bağlı butada alışma temperaturu,ºC

3,9

Kinematik özlülük, 20ºC-də,
mm2/san

Neftin çıxarılma dərinliyi, metr

2338849,3
1035

Neftin sıxlığı, kq/m3

Quyunun № -si

Fraksiyanın
çıxımı, % ilə
(QOST 217799)

755

Miqdarı, % kütlə

Ümumi tutumdan götürülmüş müalicəvi Naftalan nefti
nümunəsi analiz olunmuşdur 3. Neft nümunəsinin sıxlığı ASTM
3 Abbasov, V.M. Research of structure-group composition of narrow fractions of
therapeutic Naphtalan oil / V.M.Abbasov, G.A.Isayeva, A.E.Alizadeh [et al.] //
Processes of petrochemistry and oil-refining, – Baku: –2018. №1, p.3-16.
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D5002, tərkibində ümumi kükürd ASTM D4294, ümumi azot ASTM
D5762 və suyun miqdarı ASTM D4928 üsulları ilə təyin edilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, bu neft nümunəsinin 15ºC temperaturda
sıxlığı 935,8 kq/m3, tərkibində ümumi kükürd 0,15%, ümumi azot
2126 mq/kq, suyun miqdarı isə 0,48% təşkil edir.
Neft nümunəsi ASTM D2892 & 5236 üsulu ilə
fraksiyalaşdırılmışdır. Qovulma nəticəsində 9 fraksiya və bir kub
qalığı alınmışdır. Alınmış fraksiyaların sıxlığı, ümumi kükürdün,
azotun miqdarı, kütlə və həcmcə çıxımı təyin olunmuşdur (cəd. 3).
Cədvəl 3
Naftalan neftinin fraksiyalarının göstəriciləri
Naftalan
neftinin
fraksiyaları,
ºC
116-150
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550

15ºC
temperatur
da sıxlığı,
kq/m3
807,4
841,4
867,2
896,5
922,5
936,8
949,3
960,0
971,0

Ümumi
kükürdün
miqdarı, %
0,0026
0,0052
0,0119
0,0364
0,106
0,126
0,160
0,194
0,231

Ümumi
azotun
miqdarı,
mq/kq
<0,3
< 0,3
2,0
72
208
612
1297
2146
2863

Çıxım, %-lə

Kütlə

Həcm

1,63
3,03
9,02
12,02
14,16
12,81
12,89
10,1
8,53

1,89
3,37
9,74
12,55
14,36
12,80
12,71
9,85
8,22

Fraksiyalar üzrə nəticələrin araşdırılması göstərir ki,
fraksiyaların qaynama temperaturu artdıqca sıxlıqları və onların
tərkibindəki kükürdün, azotun miqdarı artır.
Balaxanı yağlı neftindən götürülmüş nümunədə xam neftin
sıxlığı 886,5 kq/m3 olub, ASTM D-1298 sınaq üsulu ilə təyin
edilmişdir. Nümunənin tərkibində suyun miqdarı isə 0,1% olub,
ASTM D-4006 üsulu ilə müəyyənləşdirilmişdir.
Balaxanı yağlı neft nümunəsinin PİLODİST PD 100CC/200CC
aparatında qovulması nəticəsində 2 fraksiya və 1 qalıq ayrılmışdır:
I fraksiya 68-350ºC-də (AET) qovulur;
II fraksiya 350-580ºC-də qovulur (AET);
Qalıq > 580oC temperaturda qaynayır (AET).
(AET) – atmosfer təzyiqinə ekvivalent deməkdir.
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I fraksiyada alkanların ümumi miqdarı 24,747% (kütlə) təşkil
edir. Onlardan 18,307%-i normal alkanlar, 6,44%-i izo-alkanlardan
ibarətdir.
Bu fraksiyada tsiklo alkanların ümumi miqdarı kütləcə
60,623% təşkil edir, o cümlədən monotsiklo alkanlar – 32,78%,
bitsiklo alkanlar – 17,72%, tritsiklo alkanlar – 0,135%, tetratsiklo
alkanlar – 6,528%, pentatsiklo alkanlar – 3,96%-dir.
Bu fraksiyada aromatik karbohidrogenlərin ümumi miqdarı
7,623% təşkil edir, o cümlədən benzol sırası aromatik
karbohidrogenlər – 0,922%, naftalin sırası aromatik karbohidrogenlər
– 3,665%, tritsiklik aromatik karbohidrogenlər – 3,036%-dir.
Qeyd olunduğu kimi Balaxanı yağlı neft nümunəsindən alınan
və 68-350ºC-də qaynayan fraksiyada parafin karbohidrogenləri və
aromatik karbohidrogenlər az, naften karbohidrogenləri çoxdur.
Onun tərkibində normal quruluşlu parafinlər izo-quruluşlu doymuş
karbohidrogenlərdən 2,843 dəfə çoxdur.
Maraqlıdır ki, bu fraksiyada olan müxtəlif naften
karbohidrogenləri arasında ən az miqdarı tritsiklik naften
karbohidrogenləri (0,135%) təşkil edir.
Bu fraksiyada naftalin sırası və tritsiklik aromatik
karbohidrogenlərin miqdarı təxminən bərabər olub, uyğun olaraq
3,665% və 3,036%, benzol sırası karbohidrogenlər isə azlıq təşkil
edib cəmi 0,922% miqdarındadır.
350-580ºC temperaturda qaynayan fraksiyada alkanların
ümumi miqdarı 36,666% həddindədir ki, onun da 31,183%-i normal
doymuş karbohidrogenlər, 5,483%-i izo-doymuş karbohidrogenlərdən ibarətdir. Tsikloalkanların bu fraksiyada ümumi miqdarı
49,739% təşkil edir. Bu karbohidrogenlərin tərkibi aşağıdakı kimidir:
Monotsiklo alkanlar – 8,847%, bitsiklo alkanlar – 6,773%,
tritsiklo alkanlar – 1,265%, tetratsiklo alkanlar – 19,985%,
pentatsiklo alkanlar – 12,869%-dir.
Bu fraksiyada aromatik karbohidrogenlərin ümumi miqdarı
cəmi 4,357% təşkil edir, o cümlədən monotsiklik aromatik
karbohidrogenlər – 0,106%, bitsiklik aromatik karbohidrogenlər –
0,043%, tritsiklik aromatik karbohidrogenlər – 4,208% təşkil edir.
Göründüyü kimi 350-580ºC-də qaynayan fraksiyada parafin
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karbohidrogenləri 36,666%, naften karbohidrogenləri 49,739% təşkil
edir. Birinci fraksiyada olduğu kimi ikinci fraksiyada da normal
alkanlar izo-alkanlardan çox, tetratsiklik və pentatsiklik naften
karbohidrogenləri bitsiklo və tritsiklo alkanlardan çoxdur.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, fraksiyaların sınaqları Agilent
firmasının 7890 B kütlə spektrometrində aparılıb. Temperaturun
artım sürəti bir dəqiqədə 5ºC olmaqla, temperatur 20ºC-yə qədər
qaldırılır. Sınağa verilən nümunənin həcmi bir milli litr təşkil edir.
Sınaq TLC (total lon current) rejimində aparılmış, alınan
nəticələr nisbi (%) vahidində verilmişdir.
Kütlə spektrometrində 1-ci fraksiya üçün alınmış spektr şəkil
1-də, 2 fraksiya üçün alınan spektr şəkil 2-də verilib.

Şəkil 1. Balaxanı yağlı
fraksiyasının kütlə spektri

neftinin

68-350ºC-də

qaynayan

Şəkil 2. Balaxanı yağlı neftinin 350-580ºC-də qaynayan
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fraksiyasının kütlə spektri
Yağ distillatlarında arzu olunan karbohidrogenlər naften
karbohidrogenləri, maye parafin karbohidrogenləridir. Arzu olunmaz
karbohidrogenlər politsiklik aromatik karbohidrogenlər, qısa yan
zəncirli naften-aromatik karbohidrogenlər, bərk parafinlər,
serozinlərdir.
Yağ
distillatlarında
həmçinin
oksigen-kükürd-azotlu
birləşmələr də mövcuddur. Tibbi və kosmetik yağların tərkibində
ümumiyyətlə aromatik karbohidrogenlər, oksigenli və kükürdlü
birləşmələr olmamalıdır.
İlkin tədqiqatlar tərkibində 15,0% aromatik karbohidrogenlər
olan T-46 yağı distillatını təmizləmək olmuşdur. Distillat, içərisində
silikagel olan şüşə kalonda təmizlənib. Hündürlüyü 150 sm, diametri
4,6 sm olan şüşə kalona 1440 qram silikagel doldurulmuşdur.
Kalonda silikagel doldurulan hissənin hündürlüyü 113,5 sm
olmuşdur. Bu kalondan otaq temperaturunda 2 litr T-46 yağı distillatı
keçirilmişdir. Eyni tip kalonlardan T-30 yağı distillatı və Zağlı
neftindən alınan yağ distillatı da buraxılmışdır.
Tədqiqatlara başlamaq üçün əvvəlcə müəyyən edilmiş yağ
nümunələrinin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir (cəd.4).
Cədvəl 4
T-46, T-30 və Zağlı neftinin yağ distillatlarının kalonda silikagel
ilə aromatiksizləşdirilməsinin nəticələri
Nümunənin adı
TəmizTəmizİlkin
Təmizlənmiş İlkin T- lənmiş
İlkin
Göstəricilərin adı T-46
lənmiş
T-46
30 yağı
T-30 Zağlı yağ
yağı
Zağlı yağ
distillatı
yağı
distillatı
yağı
distillatı
distillatı
distillatı
distillatı
Kinematik özlülük,
77.750 57.712 49.642
36.784
6.6126
6.0806
mm2/san, 40ºC-də
Kinematik özlülük,
8.0356 7.1480 6.1185
5.5075 2.0065
1.9296
mm2/san, 100ºC-də
Özlülük indeksi
56.5
75.7
50.3
78.7
88.4
98.1
Sıxlıq, kq/m3 20ºC
906,6
885,9
906,4
880,2
882,2
837,5
Donma temp.ºC
-27
-30
-35
-35
-20
-50
Alışma temp.ºC
236
232
218
217
126
132
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Aromatik
karbohidrogenlərin
miqdarı, %

15,0

0,0

14,0

0,0

25,0

0,0

Cədvəldən göründüyü kimi silikagel doldurulmuş kalondan hər
üç distillatı buraxdıqdan sonra alınmış təmizləmə məhsulunda
sulfolaşa bilən aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 0,0% olmuşdur,
yəni təmizlənmiş məhsulda kanserogen təsirli aromatik
karbohidrogenlər qalmamışdır (cəd.4).
Digər
tədqiqatlar
yağ
distillatlarının
adsorbentlərlə
təmizlənməsi olmuşdur. Təmizləmə xüsusi qarışdırıcıda 2, 3 və 4
saat müddətlərində, 20 və 80ºC temperaturlarda aparılmışdır (cəd.5).
Cədvəl 5
T-46 yağı distillatının müxtəlif şəraitdə təmizlənmə mərhələləri
və xassələri

T-46 yağı
distillatı, ilkin
T-46 yağı
distillatı
+bentonit
T-46 yağı
distillatı +
bentonit
T-46 yağı I
distillatı + pillə
bentonit
II
pillə
T-46 yağı
distillatı +
bentonit

-

Aromatik k/h+in
miqdarı, %

Rəng, ball

40ºC 100ºC

Ümumi kükürd,%

Kinematik
özlülük,
mm2/san,

20ºC temperaturda
sıxlıq, kq/m3

Çıxım, %-lə

Təcrübənin müddəti,
saat

Temperatur, ºC

Xammal

Distillata nəzərən
adsorbentin %-i

Yağların göstəriciləri

-

-

-

25,0

80

3

86,5 74,358 7,6394 906,3 0,1275 2,5

11,0

80

4

77,0 75,978 7,6796 906,4 0,1359 2,5 10,0

25,0

80

2

90,86 74.331 7.7921 906,1 0.1148 2,5

6,5

25,0

80

2

73,57 74.728 7.8275 904,9 0,1034 2,5

5,6

20,0

20

2

88,0 75,856 7,3461 905,5 0,1220 2,5

6,5

14

75,856 7,9121 906,6 0,1789 2,5 15,0
8,0

T-46 yağı
distillatı +
silikagel

25,0

20

2

93,0 76,033 8,0191 902,1 0,0840 2,5 11,0

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, T-46 yağı
distillatının 25,0% bentonitlə 80ºC-də təmizlənməsi zamanı I
pillədən sonra aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 15,0%-dən
6,5%-ə qədər azalmışdır. II pillədən sonra aromatik
karbohidrogenlərin miqdarı 5,6% olmuşdur.
Bentonit ilə təmizləmə otaq temperaturunda bir mərhələdə də
aparılmışdır. Bentonit T-46 yağı distillatına nəzərən 20% miqdarında
götürülmüş və təmizlənmə müddəti 2 saat olmuşdur. Təmizlənmiş
məhsulda aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 6,5% həddinə
çatmışdır. Göründüyü kimi nəticə 80ºC-li bir pilləli təmizləmənin
nəticəsi ilə eynidir. Beləliklə, bentonit ilə təmizləmə zamanı əlavə
temperatur yaratmaq məqsədəuyğun deyil.
Qeyd etmək lazımdır ki, bentonit təbii adsorbent olub,
Azərbaycanda istehsal olunur və onun qiyməti silikagel ilə
müqayisədə dəfələrlə ucuzdur. Digər tərəfdən, yağ distillatının
təmizlənməsində istifadə olunan bentonit regenerasiya olunmadan
yol tikintisində asfalt-beton örtük hazırlanmasında istifadə oluna
bilər.
Cədvəl 5-də göründüyü kimi 20ºC-də silikagel ilə təmizləmə
zamanı sulfolaşan aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 15,0%-dən
11,0%-ə, bentonit ilə təmizləmə zamanı isə 15,0%-dən 6,5%-ə qədər
azalır. Lakin silikagel ilə təmizləmədən sonra təmizlənmiş məhsulda
daha az miqdarda ümumi kükürd qalır. Belə ki, silikagel ilə
təmizlənmə nəticəsində alınmış məhsulda ümumi kükürdün miqdarı
0,0840% olduğu halda, bentonit ilə təmizlənmiş məhsulda 0,1220%
ümumi kükürd qalır (yəni 20,6% çox).
T-46 yağı distillatının adsorbentlərlə təmizlənməsindən alınmış
məhsulun struktur parametrləri NMR spektroskopiyası ilə təsdiq
olunmuşdur.
Birinci istiqamətdə silikagel doldurulmuş kalondan T-46 yağı
distillatının aromatik karbohidrogenlərdən adsorbsiyası aparılmışdır.
Təmizlənmiş yağın struktur göstəriciləri HAr – 0,0%, Hα – 0,0%,
Hβ:Hnaften – 14,3%, Hparafin - 51,9%, Hγ- 33,8%, izoparafin indeksi –
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0,43, fα – 0,0% təşkil edir. Göründüyü kimi bu təmizlənmə üsulu ilə
alınan yağ aromatik karbohidrogenlərdən tam təmizlənmişdir (şəkil
3).
İkinci istiqamətdə T-46 yağı distillatı, yağ distillatına nəzərən
25,0% miqdarında götürülmüş silikagel ilə 20ºC-də 2 saat
qarışdırılmaqla təmizlənmişdir. Təmizlənmiş distillatın struktur
göstəriciləri
HAr- 2,0%, Hα- 3,0%, Hβ:Hnaften- 12,7%, Hparafin49,4%, Hγ- 32,9%, izoparafin indeksi- 0,44, fα- 0,11% olmuşdur.
Bu o deməkdir ki, bu halda təmizlənmə praktiki olaraq getmir (şəkil
4).
Üçüncü istiqamətdə T-46 yağı distillatı, yağ distillatına görə
25,0% miqdarında götürülmüş bentonit ilə 20ºC-də 2 saat
qarışdırılmaqla təmizlənmişdir. Təmizlənmiş məhsulda HAr- 1,8%,
Hα- 4,5%, Hβ:Hnaften- 12,8%, Hparafin- 31,0%, izoparafin indeksi0,41, fα-0,09% təşkil edir. Bu o deməkdir ki, təmizlənmə yaxşı
getməmişdir (şəkil 5).
Dördüncü istiqamətdə kalona doldurulmuş silikageldən
əvvəlcə benzin keçirilmiş, daha sonra T-46 yağı distillatı
buraxılmaqla təmizlənmişdir. Təmizlənmiş məhsulda HAr – 0,6%, Hα
– 1,5%, Hβ:Hnaften – 14,3%, Hparafin – 51,2%, Hγ – 32,4%, izoparafin
indeksi – 0,42, fα – 0,01% olmuşdur. Yəni aromatik
karbohidrogenlərin ümumi miqdarı 1% olmuşdur. Bu üsulun
üstünlüyü odur ki, benzin yağ distillatının özlülüyünü aşağı salır,
məhz bu səbəbdən aromatik karbohidrogenlərdən təmizlənmə daha
sürətlə gedir. Mənfi cəhəti odur ki, bu üsulda yanğına səbəb ola
biləcək benzin fraksiyası istifadə olunur (şəkil 6).
Qeyd: HAr – hidrogenin aromatik strukturda miqdarı
Hα – aromatik nüvədə CH3, CH2 və CH qruplarının αvəziyyətdə miqdarı
Hβ – aromatik nüvədə CH3, CH2 və CH qruplarının βvəziyyətdə miqdarı
Hnaften – naften tərkibli karbohidrogenlərdə hidrogenin miqdarı
Hγ – CH2 sonuncu qruplarda hidrogenin miqdarı
fα – aromatiklik dərəcəsi
İ – izoparafin indeksi
16

Şəkil 3. Kalonda silikageldən
keçirilmiş T-46 yağının
NMR spektri

Şəkil 5. 25,0% bentonit ilə
təmizlənmiş T-46 yağının
NMR spektri

Şəkil 4. 25,0% silikagel ilə
təmizlənmiş T-46 yağının
NMR spektri

Şəkil 6. Əvvəlcə benzin, sonra
slikageldən keçərək təmizlənmiş
T-46 yağının NMR spektri

Beləliklə, T-46 yağı distillatı əsasında aromatiksizləşdirilmiş
yağ almaq üçün kalona doldurulmuş silikageldən keçirilmə üsulu
daha məqsədəuyğundur.
Digər bir təmizləmə üsulu ekstraksiyalı təmizləmə üsulu olub,
həlledici kimi 90,0% N-metilpirrolidon və 10,0% etilenqlikol qarışığı
götürülmüşdür. Təmizləmə üçün tərkibində 15,0% aromatik
karbohidrogenlər olan Balaxanı neftinin yağ distillatı və
ekstraksiyaedici-həlledici 1:3 kütlə nisbətində götürülüb. Temperatur
30ºC və 60ºC olmaqla, 2 saat qarışdırılma ilə aparılmışdır.
I mərhələdə 100 qram yağ distillatı, 270 qram Nmetilpirrolidon və 30 qram etilenqlikol götürülüb. Təmizlənmiş yağ
distillatında aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 8,0%, təmizləmə
temperaturu 30ºC, təmizlənmə dərəcəsi isə 46,67% olmuşdur.
II mərhələ 100 qram yağ distillatı, 270 qram N-metilpirrolidon
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və 30 qram etilenqlikol götürülməklə 60ºC-də aparılmışdır. Bu
zaman təmizlənmiş yağ distillatında aromatik karbohidrogenlərin
miqdarı 7,0%, təmizlənmə dərəcəsi isə 53,34% olmuşdur.
II mərhələnin təmizlənmə məhsulu 60ºC-də ikinci dəfə
təmizlənmişdir.
Təmizlənmiş
yağ
distillatında
aromatik
karbohidrogenlərin miqdarı 4,0%, təmizlənmə dərəcəsi isə 73,34%
olmuşdur.
Digər tədqiqatlar T-46 yağı distillatının sulfat turşusu ilə
təmizlənməsi istiqamətində olmuşdur.

Sxem 1. Yağ distillatlarının turşu-qələvi üsulu ilə aromatik
karbohidrogenlərdən təmizlənməsinin texnoloji sxemi
Proses beş mərhələdə aparılmışdır:
1. Yağ distillatını aromatiksizləşdirib sulfoturşu almaq; (1,2)
2. Sulfoturşunu ayırıb onlardan 20-25%-li natrium sulfonat
duzları almaq; (3)
3. Aromatiksizləşmiş yağın 5%-li NaOH ilə turşu qalığından
neytrallaşdırmaq; (4)
4. Neytral yağı su ilə yumaq; (4)
5. İsti su ilə duzdan təmizlənmiş yağın isti hava ilə qurudulması.
(4)
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Turşu-kontakt
üsulu
ilə
yağ
distillatlarının
aromatiksizləşdirilməsi üsulunun əsas çatışmayan cəhəti alınan yan
məhsulun-turş qudronun hələ də səmərəli istifadə təklifinin olmaması
idi (sxem 2).

Sxem 2. Sulfoturşunun məqsədyönlü istifadəsinin blok sxemi
Turşu-kontakt üsulu ilə təmizləmə zamanı neytrallaşma elə
rejimdə aparılmışdır ki, 20-25%-li natrium sulfonat məhlulu alınsın.
T-46 yağı distillatı otaq temperaturunda, 98,0%-li sulfat turşusu
əlavə edilməklə (yağa görə 10%) 3 saat müddətində sulfolaşdırılmış
və sonra 5,0%-li natrium hidroksid məhlulu ilə neytrallaşdırılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, bu halda aromatik karbohidrogenlər yağdan
tamamilə çıxarılmışdır (sxem 1).
Otaq temperaturunda aparılmış təmizləmə zamanı alınan duz
məhlulunun sıxlığı 20ºC-də 1,035 q/sm3, donma temperaturu mənfi
8ºC, pH-ı 9,524 olmuşdur.
20,0%-li duz məhlullarından 2,0%-li məhlullar hazırlanmış və
onların deemulqator xassələri yoxlanılmışdır.
20,0%-li natrium sulfonat məhlullarının sulfatreduksiyaedici
bakteriyalara qarşı bakterisid xassəsi tədqiq olunmuşdur.
Təcrübələr zamanı sulfatreduksiyaedici bakteriyaların (SRB)
olmadığı mühitdə hidrogen sulfidin miqdarı 24 mq/l, SRB-nin
olduğu ikinci nəzarət mühitində H2S-in miqdarı 375 mq/l, üçüncü
nəzarət mühitində – SRB-nin miqdarı 108 hüceyrə/ml olmuşdur.
T-46 yağının otaq temperaturunda təmizlənməsi zamanı yan
məhsul kimi alınan natrium sulfonat məhlulu qidalı mühitə 100, 200,
300, 400, 500 və 600 mq/l miqdarında əlavə edilmişdir.
Sulfoduz məhlulu qidalı mühitə verildikdə qatılıqdan asılı
olaraq SRB-nin miqdarı kəskin azalır. Belə ki, məhlul 100 mq/l
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verildikdə SRB-nin miqdarı 108 hüceyrə/ml-dən 104-ə, hidrogen
sulfidin miqdarı 375 mq/l-dən 136 mq/l-ə qədər azalır, bakterisid
effekti 63,7% olur.
Reagentin qatılığı 200 mq/l olduqda qidalı mühitdə SRB
azalaraq 103 hüceyrə/ml, H2S 110,5 mq/l, bakterisid effekti 71,0%
təşkil edir. Mühitə 300 mq/l miqdarda reagent verildikdə də SRB-nin
sayı azalaraq 103 hüceyrə/ml, H2S 93,5 mq/l, bakterisid effekti 75,0%
olur.
Reagent mühitə 400 mq/l verildikdə SRB-nin miqdarı 108-dən
101 hüceyrə/ml-yə, H2S-in miqdarı 375 mq/l-dən 8,5 mq/l-ə qədər
azalır, bakterisid effekti 97,7% olur.
Təcrübələrin davamı göstərmişdir ki, reagent mühitə 500 və
600 mq/l miqdarda verildikdə qidalı mühitdə SRB-nin hüceyrələri
olmur və mühitdə H2S əmələ gəlmir. Qeyd edək ki, mühitdə SRB-nin
olmaması biokorroziyanın, H2S-in olmaması hidrogen sulfid
korroziyasının, bütövlükdə elektrokimyəvi korroziyanın yaranma
təhlükəsini aradan qaldırır.
Tədqiqatlar göstərir ki, bentonit ilə 80ºC-də iki pilləli təmizləmə və otaq temperaturunda 98,0%-li qatı sulfat turşusu (yağ distillatına görə 10% miqdarında götürülmüş) ilə təmizləmə zamanı tibbi
və kosmetik yağ almaq mümkündür. İstifadə olunmuş bentonit yol
tikintisində, alınan yan məhsul-sulfo turşular qarışığı isə deemulqator
və korroziyaya qarşı inhibitor–bakterisid kimi istifadə oluna bilər.
Təmizlənmiş Ağ Naftalan, T-46, Balaxanı yağları və efir yağları
əsasında hazırlanmış kompozisiyaların antimikrob təsirinin
tədqiqi
Məlumdur ki, mikroorqanizmlərin törətdiyi patologiyaların
müalicəsi ilə əlaqədar dünyanın istənilən ölkəsində, həmçinin
Azərbaycanda müalicəvi-profilaktik məqsədlə istifadə edilən
preparatların təsir effekti zaman keçdikcə azalır. Buna səbəb daim
mikroorqanizmlərin davamlı formalarının yaranmasıdır. Məhz bu
səbəblər bu məsələlərin daim diqqət mərkəzində saxlanmasını,
mikroorqanizmlərin törətdikləri patologiyaların aradan qaldırılması
üçün daim yeni metod və yanaşmaların axtarışını zəruri edir.
Tədqiqatlar nəticəsində təmizlənmiş neftin yağ distillatları ilə
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bitkilərdən alınmış efir yağlarının birgə kompozisiyalarının təsir
effektini yüksək səviyyədə təsdiqləmək üçün onların patogen
mikroblara qarşı antimikrob təsirləri öyrənilmişdir.
Tədqiqatların gedişində Ağ Naftalan yağı (ANY),
aromatiksizləşdirilmiş T-46 və Balaxanı yağları (BY) ilə rozmarin,
evkalipt, şam, tuya, portağal, lavanda və s. yağlarının hər biri 1:0,04;
1:0,08 və 1:0,1 kütlə nisbətlərində götürülməklə kompozisiyaları
hazırlanmış, onların müxtəlif ekspozisiya müddətlərində (15 dəq., 30
dəq., 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat) Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli bakteriyaları və
Candida albicans göbələyinə qarşı təsirləri öyrənilmişdir. Bu
məqsədlə test-obyekt metodundan istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatlar nəticəsində ANY ilə rozmarin yağının müxtəlif
nisbətlərdə kompozisiyalarının Staphylococcus aureus bakteriyasının
bioloji aktivliyinə təsiri zamanı müşahidə edilmişdir ki, 1:0,08 və
1:0,1 nisbətləri artıq 1 saat müddətində bakterisid təsir göstərməyə
başlayır. Lakin ANY ilə şam yağının eyni nisbətdə olan
kompozisiyaları 5 saat ekspozisiya müddətindən başlayaraq
bakteriyalara məhvedici təsir göstərməyə başlamışdır.
ANY ilə evkalipt yağının müxtəlif nisbətli kompozisiyalarının
Staphylococcus aureus-a təsiri zamanı müəyyən olunmuşdur ki,
1:0,08 kütlə nisbətli kompozisiyası 3 saat ekspozisiya müddətindən
başlayaraq antimikrob təsir göstərir.
Aromatiksizləşdirilmiş T-46 yağı və evkalipt yağı əsasında
hazırlanmış 0,04%-li, 0,08%-li və 0,1%-li məhlulların Pseudomonas
aeruginosa bakteriyasına antimikrob təsirinin tədqiqi zamanı
müəyyən edilib ki, 0,04%-li məhlul yalnız 3 saat, 0,1%-li məhlul isə
ilkin 15 dəq. ekspozisiya müddətindən başlayaraq daha yüksək dərəcədə antibakterial təsir göstərmişdir. Bu məhlulların Staphylococcus
aureus bakteriyaları üzərində antimikrob aktivliyinin tədqiqi zamanı
müşahidə etdik ki, yalnız qatılıq artıqdan sonra 0,1%-li
kompozisiyasında 5 saat ekspozisiya müddətindən başlayaraq
inokulyasiya olunan bakterial kulturalarına 100% bakterisid təsir
ediblər.
Tədqiqatın
gedişində
ANY-nin
tuya
yağı
ilə
kompozisiyalarının antibakterial təsiri zamanı məlum olmuşdur ki,
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yalnız 1:0,1 nisbətində hazırlanmış kompozisiya 6 saat ekspozisiya
müddətindən başlayaraq Pseudomonas aeruginosa bakteriyalarının
antibakterial fəallığını gücləndirmişdir.
Aromatiksizləşdirilmiş T-46 yağı və tuya yağı ilə
kompozisiyalarının Pseudomonas aeruginosa-nın bioloji aktivliyinə
təsiri də öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 1:0,1 nisbətində
hazırlanmış kompozisiya bütün ekspozisiya müddətlərində
Pseudomonas aeruginosa bakteriyalarını məhv etmiş, 100%
bakterisid təsirə malik olmuşdur.
ANY və tuya yağının ilk 1:0,04 nisbətində olan kompozisiyası
5 saatdan, qatılıqlar artdıqdan sonra isə 1:0,08 və 1:0,1 nisbətli
kompozisiyaları 1 saat ekspozisiya müddətindən başlayaraq
Staphylococcus aureus bakteriyalarının antimikrob aktivliyinin
yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.
ANY-nin portağal yağı ilə kompozisiyalarının qram (-)
bakteriyalardan olan Pseudomonas aeruginosa-ya qarşı antibakterial
aktivliklərinin tədqiqi zamanı müəyyən edilmişdir ki, 1:0,1 kütlə
nisbətində götürülməklə alınan kompozisiya 30 dəqiqədən sonra
qeyd olunan bakteriyaya qarşı yüksək antimikrob təsirə malik olur.
ANY və portağal yağı əsasında hazırlanmış 0,04%, 0,08% və
0,1%-li məhlulların Staphylococcus aureus-un bioloji aktivliyinə
təsiri zamanı müəyyən dəyişikliklər müşahidə edilmişdir. Belə ki,
0,04%-li məhlul 5 saat, 0,08%-li məhlul 3 saat, 0,1%-li məhlul isə 15
dəq. ekspozisiya müddətlərindən başlayaraq antibakterial təsirə malik
olmuşdur.
ANY-nin portağal yağı ilə müxtəlif nisbətli kompozisiyalarının
Candida albicans-a təsiri də öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,
yalnız 1:0,1 qatılıqlı kompozisiyası 3 saat ekspozisiya müddətindən
başlayaraq 100% antimikrob təsir göstərmişdir.
Aromatiksizləşdirilmiş BY ilə lavanda yağının 0,04%, 0,08%
və 0,1%-li məhlulları hazırlanaraq mikroorqanizmlər üzərində təsiri
öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, yalnız 0,1%-li məhlulda 6 saat
ekspozisiya müddətindən
sonra Pseudomonas
aeruginosa
bakteriyalarına antimikrob təsiri yaranır.
Tədqiqatlardan müəyyən olunmuşdur ki, müxtəlif nisbətlərdə
hazırlanmış kompozisiyalar mikroblara müxtəlif cür təsir edir.
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Tədqiqatlar zamanı ağcaqanadlara hürküdücü təsir göstərən
təbii və zərərsiz preparatlar yaradılmışdır. Ağ Naftalan yağının
evkalipt, rozmarin və adi şam ağacı yağı ilə qarışığının
ağcaqanadlara qarşı hürküdücü təsiri 5-6 saata qədər, tuya və nanə
yağı ilə hazırlanmış qarışıqların təsiri isə 2-3 saat olmuşdur.
Kosmetik və dərman vasitələrinin alınma texnologiyası
Qeyd etmək lazımdır ki, kosmetik və dərman vasitələri
hazırlamaq üçün xammal kimi müxtəlif mineral yağ distillatları
istifadə olunsa da nəticədə müalicəvi Naftalan neftinin ümumi
fraksiyası daha əlverişli xammal kimi seçilmişdir. Bu, bir neçə
səbəblə əlaqədardır:
• Müalicəvi Naftalan neftindən alınan yağ təkcə daşıyıcı yox,
həm də müalicəvi əhəmiyyətə malikdir.
• Bu neftdən alınan ümumi fraksiyanın başlanğıc qaynama
temperaturu
116ºC,
sonu
550ºC-dir.
Bu
fraksiya
sulfolaşdırıldıqda prosesin sonunda fazalaşma daha sürətlə
gedir. Bu onunla əlaqədardır ki, mineral yağ distillatlarından
fərqli olaraq müalicəvi Naftalan neftinin ümumi fraksiyasının
sıxlığı daha azdır. Məhz bu səbəbdən distillatdan adsorbent
üsulu ilə tibbi yağ almaq da daha asan olur. Belə ki, içərisində
adsorbent kimi silikagel olan kalonda bu fraksiya daha böyük
sürətlə təmizlənir.
• Müalicəvi Naftalan nefti müəyyən müddət vanna üsulu ilə istifadə olunduqdan sonra ondan müalicəvi yağ fraksiyası almaq
olar.
Müxtəlif dərman bitkilərinin yağları əsasında müəyyən
kosmetik vasitələrinin hazırlanması təcrübəsi çoxdan var və getdikcə
bu sahəyə böyük diqqət ayrılır. AMEA-nın akademik
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda bu
sahədə geniş tədqiqatlar aparılır. İnstitutda nanə, evkalipt, rozmarin,
şam, ardıc, tuya, cirə, razyana, ətirşah, limon, portağal, çaytikanı,
qızılgül, lavanda, kəklikotu, yovşan və s. bitkilərdən efir yağları
alınır. Alınmış efir yağlarının tərkibləri kütlə-spektroskopiyası üsulu
ilə tədqiq olunur, həmçinin aromatiksizləşdirilmiş kosmetik yağ ilə
efir yağları əsasında müxtəlif nisbətli kompozisiyalar hazırlanaraq,
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onların patogen mikroblara qarşı antimikrob təsirləri öyrənilir.

Şəkil 7. Efir yağlı bitkilərdən efir yağlarının alınması üçün yeni
texnoloji sxem
1- reaktor, 2- reaktoru doldurmaq üçün lük, 3- qızdırıcı, 4ekstraksiya olunacaq bitki, 5- buxarlandırmaq üçün su, 6- reaktora
qaytarılan kondensləşmiş su, 7- kolon, 8- soyuducu, 9- kondensat,
10- kondensatdan ayrılan efir.
Şəkil 7-də bitkilərdən efir yağlarının alınması üçün yaradılmış
aparatın texnoloji sxemi verilmişdir. Bu aparatın əsas hissəsi, yəni su
buxarı ilə qovma kolonu misdən, buxarları soyudan kondensləşmə
sistemi paslanmayan poladdan düzəldilmişdir. Misdən düzəldilmiş
əsas reaktorun daxili iki hissədən ibarətdir və hissələr arasında
olduqca kiçik məsaməli arakəsmə var. Yağı alınmalı olan bitki
yuxarı hissə üzərində olan xüsusi qapaqdan reaktora yerləşdirilir. Su
buxarı aşağı hissəyə verilir. Su buxarı ilə qovulan efir yağları su ilə
soyudulan soyuducudan keçərək xüsusi tutuma yığılır.
Digər tərəfdən buxarı soyutma sistemində istifadə edilən suyun
codluğunun aradan qaldırılması üçün əvvəllər istifadə olunan klassik
üsuldan – suyun kimyəvi təmizlənməsi üsulundan imtina edilmişdir.
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Belə ki, bu üsulda enerji və reagent məsrəfi çox olur, maya dəyəri
artır. Tədqiqatların gedişində yaradılmış qurğunun soyutma
sisteminin borularının daxili divarlarında ərp əmələ gəlmə ehtimalı
və bu səbəbdən də soyutmanın pisləşməsinin qarşısını almaq
məqsədilə çay və göl sularının, artezian quyularının suyunun sadəcə
asılqan maddələrdən təmizləndikdən sonra istifadəsi təklif edilmişdir.
Bu problemin həll olunması üçün AMEA-nın akademik
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda
yaradılmış “Bakı” ərp həlledicisini ildə iki dəfə istifadə etməyi
tərəfimizdən təklif olunub. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, soyuducu
sistemin təmizlənməsi zamanı alınan tərkib (amid azotu və sadə
superfosfat) bitkilər üçün gübrə kimi əkin sahələrində istifadə oluna
bilər. Beləliklə, bitkilərin efir yağlarının alınmasının az enerji
tutumlu, ekoloji gərginlik yaratmayan, az məsrəfli alınma üsulu
işlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, qurğunun soyutma sisteminin
təmizlənməsi prosesi əsas proses dayandırılmadan aparılır ki, bu da
qurğunun ümumi faydalı iş əmsalını artırır. Digər tərəfdən istifadə
olunan “Bakı” ərp həlledicisi soyutma sisteminin daxilini korroziya
prosesindən yüksək səviyyədə qoruduğundan qurğunun fəaliyyət
müddəti də artır.
Həmçinin, soyuducu sistemdə istifadə olunan suyun ərp əmələ
gətirməməsi və korroziya yaratmaması üçün suya AMEA-nın
akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri
İnstitutunda yaradılmış “Azəri” (hər m3 soyuducu suya 300 qr
miqdarda) çoxfunksiyalı korroziya inhibitoru əlavə edilməsi
məsləhət görülmüşdür.
“Azəri” inhibitorunun ikili funksiyası var. Bu inhibitor həm ərp
əmələ gəlmənin, həm də korroziya prosesinin qarşısını alır. Bu
soyutmanın daha yaxşı getməsinə və efir yağlarının tərkibindəki
yüngül komponentlərin itkisinin baş verməməsinə səbəb olur. Eyni
reaktorda müxtəlif efir yağlarını almaq üçün qurğunun əsas reaktoru
xammal dəyişməzdən əvvəl xüsusi yuyucu vasitə ilə yuyulur ki,
əvvəlki bitkinin efir yağının iyi qalmasın. Bunun üçün pambıq və ya
günəbaxan yağı qələvi ilə hidrolizə uğradılır və alınan məhlul ilə
reaktor yuyulur, sonra su buxarı ilə təmizlənir.
Dissertasiya işinin məqsədinə uyğun olaraq aparılan
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tədqiqatların gedişində kosmetik məlhəmlərin alınması aşağıdakı
sxem üzrə getmişdir (sxem 3).

Sxem 3. Kosmetik məlhəmin alınmasının blok sxemi
Sxemdən göründüyü kimi ilkin mərhələdə xam neftin
susuzlaşdırılması prosesi gedir. Bu məqsədlə xam neft reaktora
yığılır və üzərinə deemulqator əlavə olunur. Deemulqatorlu su
neftdən ayrılır. Bu proses neftdə suyun miqdarı 1% olana kimi
davam etdirilir. İkinci reaktorda susuzlaşdırılmış neftin qovulması
prosesi gedir. Susuzlaşdırılmış neft yüngül yanacaq hissədən ayırılıb
fraksiyalaşdırılır. Qovulmuş yağ fraksiyası üçüncü aparata
göndərilərək 98%-li sulfat turşusu ilə kimyəvi təmizləmə prosesini
keçir. Turşu qalığından çökdürülərək təmizlənmiş yağ ayrılıb digər
reaktora göndərilir. Aromatiksizləşdirilmiş yağı turşu qalığından
təmizləmək üçün əvvəlcə 5%-li NaOH ilə, sonra isə adi su ilə neytral
mühit yaranana qədər yuyulur. Reagentdən su ilə tam təmizlənmiş və
isti hava ilə qurudulmuş hazır məhsul növbəti aparata göndərilərək
stabilləşmə prosesini keçir. Alınmış aromatiksizləşdirilmiş kosmetik
yağ ilə dərman bitkilərinin efir yağları əsasında adi qarışdırma ilə
təyin edilmiş reseptlərə əsasən kosmetik məlhəmlər (Naftakosmet-P,
Naftakosmet-L, Naftaderm-La, Naftaterm-Ch, Naftakandid-C, GoldNaftalan) işlənib hazırlanmışdır. Yaradılmış kosmetik vasitələrə
texniki şərtlər hazırlanmışdır.
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5.

6.

NƏTİCƏ
Aromatiksizləşdirilmiş T-46, T-30, Balaxanı, Zağlı və Naftalan
neftlərinin yağ distillatları əsasında tibbi və kosmetik yağların
alınma texnologiyaları işlənib hazırlanmış, təmizlənmiş yağların
struktur-qrup tərkibləri müasir tədqiqat üsulları ilə tədqiq
olunmuşdur [3, 4, 13, 14, 17, 18].
Hündürlüyü 150 sm, diametri 4,6 sm olan silikagel doldurulmuş
şüşə kalondan yağ distillatları buraxıldıqda sulfolaşan aromatik
karbohidrogenlərin alınan yağda qalıq miqdarı 0,0% olmuşdur.
Tibbi və kosmetik yağ almaq üçün qatı sulfat turşusu ilə
tullantısız təmizləmə üsulu işlənmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,
T-46 yağı distillatı 3 saat otaq temperaturunda yağ distillatına
10,0% miqdarında 98,0%-li sulfat turşusu əlavə etməklə
işləndikdə yağ distillatı tamamilə aromatiksizləşir, yan məhsul
kimi alınan sulfoturşuların natrium duzunun məhlulu həm
deemulqator, həm də bakterisid xassəsinə malik olur. Müəyyən
edilib ki, sulfonat duzu qidalı mühitə 100 mq/l; 200 mq/l; 300
mq/l; 400 mq/l miqdarda verildikdə SRB-nin mühitdə miqdarı
uyğun olaraq 104, 103, 101 hüceyrə olur. Mühitdə H2S-in miqdarı
birinci dörd halda uyğun olaraq 136 mq/l; 110,5mq/l; 93,5mq/l
və 8,5 mq/l olur. Reagent 500 mq/l və 600 mq/l verildikdə
mühitdə H2S əmələ gəlmir [16].
Naftalan neftinin yağ fraksiyasının aromatiksizləşdirilməsi üçün
turşu-kontakt ilə təmizlənmə üsulu işlənib hazırlanmışdır [2, 17].
Tərəfimizdən dərman bitkilərindən efir yağlarını almaq üçün
qurğu yaradılmış və bu qurğunun soyutma sistemi üçün ilk dəfə
olaraq “Azəri” inhibitorunun istifadəsi təklif edilmişdir.
Rozmarin, tuya, şam, ardıc, evkalipt, nanə, limon, portağal,
yovşan, kəklikotu, lavanda, qızılgül, ətirşah, cirə, razyana,
çaytikanı yağları alınıb [1,5,6,7,8,9,10,15] və bioloji aktiv Ağ
Naftalan yağı ilə kompozisiyalar hazırlanaraq kosmetik vasitələr
əldə edilib.
“Ağ Naftalan yağı əsaslı kosmetik yağlar” TŞ AZ2000146301.
264-2019 hazırlanaraq [9] (27.11.2019-cu ildə, qeydiyyat
nömrəsi 1874 ilə); “Aerozol qablaşmada parfumer-kosmetik
dezodorantlar” TŞ AZ 2000146301.265-2020 hazırlanaraq
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8.

(04.09.2020-ci ildə, qeydiyyat nömrəsi 1946 ilə); “Limon,
portağal, tuya yağları” TŞ AZ 2000146301.276-2022
(8.06.2022-ci ildə, qeydiyyat nömrəsi 2086 ilə); Bioloji aktiv
Ağ Naftalan yağı və müxtəlif bitkilərdən alınmış efir yağları
əsasında hazırlanmış kosmetik vasitələrə texniki şərt TŞ AZ
2000146301.277-2022 “Gold Naftalan kosmetik yağlar”
hazırlanaraq (8.06.2022-ci ildə qeydiyyat nömrəsi 2087 ilə)
Azərbaycan Standartlaşma İnstitutunda təsdiq olunaraq tətbiqə
tövsiyə olunub.
Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 4 mikrob
(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli bakteriyaları və Candida albicans göbələyi) üzərində
aparılan analizlərdən neftin yağ distillatlarından alınmış
kosmetik yağ ilə bitkilərdən (rozmarin, evkalipt, şam, tuya,
ardıc, portağal, limon, nanə, ətirşah, yasəmən, kəklikotu,
lavanda) alınmış efir yağlarının müxtəlif nisbətlərdə (1:0,04;
1:0,08; 1:0,1) kompozisiyaları daha effektiv bakterisid və
fungisid təsirə malikdir. Belə ki:
Staphylococcus aureus bakteriyalarına qarşı – rozmarin, şam,
evkalipt, tuya, portağal, limon, nanə, ətirşah, yasəmən, kəklikotu
– bitkilərinin efir yağları ilə hazırlanmış kompozisiyalar;
Pseudomonas aeruginosa bakteriyalarına qarşı – tuya, portağal,
nanə, lavanda, kəklikotu, yasəmən, ardıc – bitkilərinin efir
yağları ilə hazırlanmış kompozisiyalar;
Escherichia coli bakteriyalarına qarşı – limon, nanə, ətirşah,
kəklikotu, yasəmən, ardıc – bitkilərinin efir yağları ilə
hazırlanmış kompozisiyalar;
Candida albicans göbələyinə qarşı– portağal, limon, nanə,
ətirşah, kəklikotu, ardıc – bitkilərinin efir yağları ilə hazırlanmış
kompozisiyalar antimikrob təsir göstərmişdir.
Tədqiqatlar zamanı Ağ Naftalan yağının rozmarin yağı ilə,
evkalipt yağı ilə və adi şam yağı ilə kompozisiyalarından
ağcaqanadlara hürküdücü təsir göstərən preparatlar yaradılmış
və onlara patent [11,12] alınmışdır.
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