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1.TULLANTILAR ANLAYIŞI. TULLANTILARIN TƏSNİFATI. 

 

istehsalat tullantıları - istehsal, yaxud işlərin (xidmətlərin) yerinə 

yetirilməsi prosesində əmələ gələn və ilkin istehlak xüsusiyyətlərini tam və 

ya qismən itirən xammal, material, maddə, yarımfabrikat, əşya və digər 

məhsulların qalıqları, habelə istehsal obyekti olmayan və öz istifadə olunma 

xüsusiyyətlərinə görə texnoloji prosesə daxil olmayan, yenidən əmələ gələn 

eyni mənşəli əşya və maddələr; 

məişət tullantıları (bərk məişət tullantıları) — əhalinin həyat fəaliyyəti 

nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və 

materiallar; 

təhlükəli tullantılar - tərkibində təhlükəli xüsusiyyətlərə malik 

partlayıcı, yanma qabiliyyətli, oksidləşdirici, toksiki, infeksion, korroziya 

təsirinə malik və ekotoksiki maddələr olan, əhalinin sağlamlığı və ətraf 

mühit üçün bilavasitə və ya potensial təhlükə yaradan tullantılar; 

təhlükəsiz tullantılar - ətraf mühitə bilavasitə təhlükəli təsir 

göstərməyən tullantılar; 

təkrar xammal - texniki və ya texnoloji imkanlar, həmçinin iqtisadi 

səmərəlilik nəzərə alınmaqla təsərrüfat fəaliyyətində təkrar istifadə oluna 

bilən tullantılar; 

yararsız tullantılar — istifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, 

təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılar;  

tullantıların emalı — onların toplanması, saxlanılması, çeşidlənməsi, 

daşınması və zərərsizləşdirilməsi prosesindən ibarət məqsədyönlü 

fəaliyyət; 

tullantıların yerləşdirilməsi — tullantıların saxlanılması və ya 

basdırılması üzrə həyata keçirilən fəaliyyət; 



tullantıların zərərsizləşdirilməsi — ətraf mühitə və insanın 

sağlamlığına təsirini azaltmaq məqsədilə tullantıların xüsusi qurğularda 

emalı (o cümlədən yandırılması) və ya basdırılması. 

tullantılar - qanunvericiliyin müddəalarına müvafıq olaraq 

kənarlaşdırılan, kənarlaşdırma üçün nəzərdə tutulan, kənarlaşdırılmalı olan 

maddə və əşyalar; 

tullantıların idarə olunması - tullantıların əmələ gəldiyi fəaliyyət 

prosesi, habelə tullantıların yığılması (toplanması), çeşidlənməsi, 

daşınması, yerləşdirilməsi, emalı, istifadəsi, utilizasiyası, 

zərərsizləşdirilməsi və basdırılması üzrə fəaliyyət; 

tullantıların yığılması (toplanması) - tullantıların sonradan istifadə 

edilməsi, utilizasiyası və ya basdırılması (məhv edilməsi) məqsədilə icazə 

verilmiş yerlərdə müvəqqəti yerləşdirilməsi; 

tullantıların çeşidlənməsi - tullantıların müəyyən əlamətlərinə 

(növünə, tərkibinə, xüsusiyyətinə və s.) görə toplanması; 

tullantıların daşınması - tullantıların əmələ gəldiyi, yerləşdirildiyi, 

istifadə və utilizasiya edildiyi, zərərsizləşdirildiyi, basdırıldığı və ya məhv 

edildiyi yerlər və obyektlər arasında daşınması; 

tullantıların utilizasiyası - tullantılardan lazımi materialların və 

enerjinin ayrılaraq təkrar istifadə üçün yararlı hala salınması; 

tullantıların basdırılması - sonradan istifadəyə yararlı olmayan 

tullantılardan ətraf mühitə zərərli təsirin qarşısını almaq məqsədilə onların 

xüsusi ayrılmış yerlərdə müvafiq qaydada təcrid edilməsi; 

tullantıların istifadəsi - tullantılardan malların (məhsulların) 

istehsalında və ya enerji əldə edilməsində istifadə olunması;  

tullantıların yerləşdirilmə obyekti - tullantıların yerləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş xüsusi təchiz edilmiş qurğu (poliqon, şlam-anbar və 

başqaları); 

tullantıların sərhədlərarası daşınması - ən azı iki dövlətin 

mənafeyinə toxunmaq şərtilə tullantıların bir dövlətin ərazisindən digər 



dövlətin ərazisinə və ya ərazidən keçməklə, yaxud hər hansı dövlətin 

yurisdiksiyası altında olmayan əraziyə və ya ərazidən keçməklə daşınması; 

tibbi tullantılar - səhiyyə və baytarlıq obyektlərində və tibbi 

manipulyasiya zamanı əmələ gələn tullantılar; 

təhlükəli tullantıların pasportları - təhlükəli tullantıların müvafiq 

tullantı növünə və təhlükəlilik dərəcəsinə aidiyyətini təsdiq edən, onların 

tərkibi barədə məlumat verən sənəd; 

tullantıların növü - tullantıların təsnifatı sisteminə uyğun olaraq 

ümumi əlamətlərə malik olan tullantılar; 

tullantıların istehsalçısı - fəaliyyəti nəticəsində təhlükəli və ya digər 

tullantıların əmələ gəlməsinə səbəb olan istənilən şəxs, yaxud bu şəxs 

məlum olmadıqda, tullantıların sahibi olan və/və ya onlara nəzarəti həyata 

keçirən şəxs; 

tullantıların sahibi (mülkiyyətçisi) - tullantıların istehsalçısı, yaxud 

onların sahibi olan fiziki və ya hüquqi şəxs; 

texnoloji proses - istehsalat vahidinin işə salınmasının təsdiq edilmiş 

müddəti ilə texnoloji reqlamentə uyğun fəaliyyəti; 

istehsalat tullantılarının əmələ gəldiyi yerlər - onların əmələ gəldiyi 

texnoloji proses, yaxud istehsal sahələri (müəssisələr); 

tullantıların identifikasiyası - pasport məlumatları və ya yoxlama 

sınaqları əsasında konkret təhlükəli tullantıların hansı tullantı növünə və 

xüsusiyyətinə aidiyyətinin müəyyən edilməsi proseduru; 

az tullantılı texnologiya - ənənəvi üsullarla müqayisədə məhsulun 

alınması nəticəsində tullantıların nisbətən az həcmdə əmələ gəlməsinə 

imkan verən istehsalat prosesi.   

  

    İstənilən istehsal prosesində bu və ya digər miqdarda tullantılar alınır. 

Digər tərəfdən istehsal olunan hər bir şey müəyyən istifadə dövrünü 

keçdikdən sonra tullantıya çevrilir. Nəticədə böyük həcmdə müxtəlif fiziki , 



kimyəvi , bioloji xassələrə malik olan tullantılar ətraf mühitə atılaraq çox 

ciddi problemlər yaradır. 

.     Istehsal prosesində alınmış tullantıların yenidən emal olunub istehsala 

qaytarılması bir tərəfdən ətraf mühitin mühafizəsinə xidmət edirsə , digər 

tərəfdən təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması üçün zəmin yaradır. 

Bütün sənaye tullantıları bərk və maye tullantıları kimi iki böyük qrupa 

ayrılır. Bərk tullantılara metal qırıntısı və hissəcikləri , ağac, plasmas, şüşə 

materialları , mineral və üzvi mənşəli tozlar və s. Maye tullantılara çirkab 

suların qazların təmizlənməsindən alınan tullantılar daxildir. 

     Tullantıların bilavasitə istehsal sahələrində emal olunmasının 

məqsədəuyğunluğu onların miqdarından və istehsalatda istifadə olunma 

dərəcəsindən asılı olur. Bərk tullantıların əsas hissəsini metal tullantılar 

təşkil edir. Metal tullantıların 43 %-i köhnəlmiş və istifadədən çıxmış metal 

hissələrinə , 57 %-i isə metal tullantıları təşkil edir. Məsələn , qara 

metallurgiyada 1 ton metal əridilən zaman 650 kq-a yaxın müxtəlif tərkibli 

tullantı alınır. Ona görə də metaldan səmərəli istifadə metallurgiya və  

maşınqayırma sənayesinin önəmli problmlərindən biri olaraq qalır 

     Tullantıların emalını bilavastə istehsal yerlərində aparmaq əlverişli 

hesab olunur. Çünki bu zaman yükləməboşaltma və nəqliyyat xərclərinə 

qənaət etmiş olunur. Metal qırıntısı və tullantılarından istifadənin effektliyi 

onların keyfiyyətindən asılı olur. Tullantıların çirklənməyə məruz qalması 

emal prosesində böyük çətinliklər yaradır. 

   Tullantıların ilkin emalı onların növlərə ayrılması, bölünməsi və müxaniki 

emalı əməliyyatlarından ibarət olur. Növlərə ayırmada metal qırıntıları və 

tullantıları metal növlərinə görə bir-birindən ayrılır. Bölünmə əməliyyatında 

qeyri-metal hissələrmetallardan ayrılır. Mexaniki emal zamanı tullantılar 

doğranılır, kəsilir, passetləşdirilir və sıxıcıpreslərdə nömrələnir. 



    Passetləşdirmə müəssisələrdə həyata keçirilir, orada aylıq metal 

tullantısı 50 tona yaxın və ondan çox olur və hissələrlə qablaşdırılır. Hər bir 

hissə xüsusi vəsiqə ilə təmin olunur və orada onun partlayış təhlükəsi 

olmaması və başqa zərərli olması haqqında məlumat verilir. 

    O müəssisələrdə ki , böyük miqdarda metal tullantıları yaranır, orada 

xüsusi metaldan ikinci dəfə istifadə sexləri yaradılır. Bu sexlərdə pasportu 

olan eynicinsli metal tullantılardan ilkin emal olunmada istifadə olunur. 

    Ağac tullantılardan məişət və təsərrüfat avadanlıqlarının 

hazırlanmasında istifadə olunur. Ağac qırıntılarını presləmək yolu ilə 

müxtəlif tipli taxta məhsulları hazırlanır. 

   Bir çox sənaye müəssilərində plasmas ağac və ağac tullantılarını 

müəssisənin sənaye zibilinin tərkibinə daxil edirlər. Zibilin isə ayrı-ayrı 

hissələrə ayrılması iqtisadi baxımdan əlverişli olmur. Hal – hazırda sənaye 

miqyasında zibilin emalı , ləğvi ondan istifadə üzrə xüsusi texnologiya 

işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmaqdadır. Istənilən sənaye müəsisəsinin 

zibili kəmiyyət və keyfiyyətcə il ərzində dəyişir. Ona görə də hazırlanmış 

texnologiya ayrı-ayrı istehsal sahələri üçün eyni tipli olmur.  

    Senaye tullantılarının emalı bir sıra tələblərə cavab verən xüsusi 

poliqonlarda həyata keçirilir ki , burada tullantılar mərkəzləşdirilimiş 

qaydada toplanır , zərərsizləşdirilir və zərərli maddələr xüsusi yerlərdə 

basdırılır. Poliqona aşağıdakı tullantılar qəbul edilir. 

- Tərkibində sürmə olan qeyri-üzvi bərk tullantılar və şlamlar 

- Tərkibində civə olan tullantılar 

- Tərkibində sianit olan çirkab sular 

- Tərkibində qurğuşun , sink, qalay, kadmium, nikel, bismut və onların 

birləşmələri olan tullantılar 

- Qalvanik tullantılar 

- Istifadə olunmuş üzvi həlledicilər 



- Yağ və neft məhsulları ilə çirklənmiş kağız və taxta qırıntıları və s 

 

   Maye tipli zəhərli tullantılar poliqona aparılmazdan əvvəl müəssisədə 

onların tərkibindən su çıxarılmalıdır. 

   Aşağıda göstərilən tullantılar poliqona qəbul edilə bilməz 

- tullantılardan metal və başqa maddələrin ayırıcı texnolgiyası mövcud 

olduqda 

- regenrasiya oluna bilən neft məhsulları olduqda 

- radioaktiv tullantılar olduqda 

Poliqonda tullantıların emalı fiziki-kimyəvi üsullar vasitəsilə həyata 

keçirilir. 

Poliqonların ətrafında sanitar-müdafiə zonaları olmalıdır. Məsələn , 

ildə 100 min ton və daha artıq zəhərli tullantı emal edən zavod üçün 

belə zonanın eni 1000 metr , uzunuluğu  100 metr, tullantısı 100 min 

tondan az olan halda isə 500 metr , zəhərli maddələr basdırılan 

yerdən isə 3000 metrdən az olmamalıdır. 

   

 

    2.TULLANTILARIN EMALI ÜSULLARI. 

Tullantı emalı bir neçə üsulla həyata keçirilir. Onları müxtəlif qruplara 

ayırmaq olar. Məsələn, əsas üsullara zibillərin yandırılması (termik 

müdaxilə), kompostlama (zibillərin emalının təbii üsulu hesab edilir), xüsusi 

ayrılmış poliqonlarda basdırılma daxildir. Tullantıların təkrar emalı üsulu 

onlardan ikinci dərəcəli xammal əldə etməyə imkan verir. 

Adətən, istehsaldan və ya insan fəaliyyətindən sonra yerdə qalan 

bütün artıqlar “təkrar istifadə edilə bilən” adlandırılır. Lakin bunu təmamilə 

doğru hesab etmək yanlışdır. Əslində, bütün tullantıları bu qrupa aid etmək 

məqsədəuyğun deyil. Məsələn, elə zibil qrupu var ki, onlar sadəcə enerji 

mənbəyi kimi təkrar emala uyğundur. Bu səbəbdən onları ikinci dərəcəli 



xammal adlandıra bilmərik. Bu tip tullantıları, yəni emalından enerji almaq 

mümkün olan məhsulları “ikinci dərəcəli enerji xammalı” adlandıra bilərik. 

Bu qrupa yalnız təyin olunmuş prosedurlardan keçdikdən sonra iqtisadi 

baxımdan yararlı olan materiallar daxildir (ms; konserv bankası). O, artıq 

qidanın saxlanması üçün yararsızdır. Lakin ərimə prosesindən sonra alınan 

material yeni qida bankasının və ya başqa metal əşyanın hazırlanmasında 

istifadə oluna bilər. Buradan aydın olur ki, təyin olunmuş məqsəd üçün 

istifadə olunduqdan sonra yenidən istehsal resursu kimi yararlı hesab 

olunan predmetlər ikinci dərəcəli xammallar adlanır. Yeni bir məhsul və ya 

xammal əldə etmək üçün zibillərin emal edilməsi lazımdır. Bunun üçün 

günümüzdə aşağıda təsvir olunan bir neçə üsuldan istifadə edilir . 

Bu üsul, əsasən, heyvan və bitki mənşəli məişət tullantılarının 

emalında istifadə olunur. Kompostlama artıqların mikroorqanizmlərin təsiri 

nəticəsində parçalanması və onlardan gübrə alınmasına deyilir. Bu zaman 

xammal kimi torf, ağac yarpaqları, peyin, zibil və s. dən istifadə olunur. 

XX əsrdə məişət tullantılarının emalı əksər hallarda kompostlama 

üsulu ilə həyata keçirilirdi. Belə ki, zibil xüsusi qazılmış quyulara tökülürdü 

və zaman keçdikcə çürüyərək əkinçilikdə istifadəyə yararlı gübrəyə 

çevrilirdi. Lakin müəyyən müddətdən sonra bu metod bir qədər dəyişdi. Elm 

adamları kompostlanmış zibilləri istiliklə təmin etmək üçün hermetik 

qurğular hazırladılar. Bu vəziyyətdə üzvi qalıqlar daha tez ayrılır, nəticədə 

isə metan qazı əmələ gəlirdi. Meydana gələn metan bioqazdır və ondan 

bioyanacağın alınmasında istifadə olunurdu. 

Daha sonra tullantıların emalı üçün mobil stansiyalar quran xüsusi 

ixtisaslaşmış şirkətlər meydana gəldi. Onlardan kiçik qəsəbələrdə və ya 

fermer təsərrüfatlarında istifadə olunurdu. Hesab olunurdu ki, şəhərlər üçün 

bu tip stansiyaları saxlamaq sərfəli deyil. Çünki üzvi qalıqların ayrılması 

müəyyən qədər zaman aldığından daha sonra gələn tullantılar yığılaraq 

çoxalır. Həmçinin, əldə olunan gübrə şəhərdə sıx istifadə olunmadığından 

onun özü də əlavə yer tutur və tez bir zamanda yox edilməsi zərurəti 



yaranır. Bununla yanaşı, elə tullantılar var ki, onları yerləşdirmək üçün yer 

məhduddur və onlar da yığılıb qalır. Məsələn, plastik, kağız, tikinti qalıqları, 

polietilen və s. Bərk məişət tullantılarının emal ediləcəyi ixtisaslaşdırılmış 

zavod yaratmaq isə səlahiyyətli şəxslər üçün iqtisadi baxımdan səmərəli 

deyildi.  

Tullantıların kompostlaşdırılması 

Kompostlama prosesində məişət artıqları yuxarıda qeyd olunan 

xammallarla qarışdırılır. Prosedurun sonunda bitkilər üçün faydalı gübrə 

alınır. Bu üsulla əldə olunan gübrənin tərkibi kalium, forfor və azotla 

zəngindir. Kompostlama tullantıların zərərsiz emalı üsulu hesab olunur. 

Lakin bu üsulunda mənfi təsirləri movcuddur. Onları aşağıdakı kimi 

sadalamaq olar: 

 Bu üsulla əldə olunan gübrədə toksiki ağır maddələr mövcud 

olur ki, onlar torpağa, əkin ərazilərinə, bitkilərə və onlarla 

qidalanan canlılara zərər verir. 

 Kompostlama ilə məişət artıqlarının sadəcə bir hissəsi - heyvan 

və bitki mənşəli zibillər emal edilir. Digər tullantılar isə emal 

olunmamış qalır. Bu isə onların təbiətdə həcminin yüksəlməsinə 

gətirib çıxarır. 

 Tullantılardan gübrə alınması üçün kompostlama prosesində 

peyin şirəsi və peyindən istifadə olunur. Bu xammallar isə 

məhdud həcmdədir, bu səbəbdən, onların istifadəsi iqtisadi 

cəhətdən səmərəli hesab olunmur. Həmçinin, üzvü gübrələrin 

tullantılarla qarışdırılmadan birbaşa istifadə olunması həm 

iqtisadi, həm ekoloji baxımdan daha sərfəli və əlverişlidir. 

 Kompostlama prosesi vaxt cəhətdən də səmərəsizdir. Çünki 

zibillərin parçalanıb gübrəyə çevrilməsinə uzun müddət tələb 

olunur. 

 Bu cür emalın təşkili üçün geniş ərazilər istifadə olunduğundan 

kompostlama üsulu torpaqların səmərəsiz istifadəsinə yol açır. 



Müasir dövrdə zibillərin sənaye üsulu ilə kompostlanması daha 

əlverişli hesab edilir. Bu proses tullantıların barabanda ara vermədən 

oksidləşdirilməsi ilə həyata keçirilir. Prosesin sürətlənməsi və artıqların tez 

bir zamanda oksidləşməsi üçün barabana isti hava ötürülür. Istiliyin təsiri ilə 

parçalanma baş verir, tullantılar çox xırda hissəciklərə bölünür. Prosedur 

tamamlandıqdan sonra parçalanmayan metallar, dəri, rezin və digər 

materiallar əsas kütlədən ayrılır. Bütün əməliyyatlar icra olunduqdan, kütlə 

lazımsız artıqlardan ayrılıb xırdalandıqdan sonra istifadəyə yararlı hesab 

olunur. 

Tez müddətdə baş verməsinə baxmayaraq, bu üsulun da 

çatışmazlıqları mövcuddur: 

 Oksidləşdirmə üçün yüksək həcmdə oksigen tələb olunur və 

nəticədə enerji sərfiyyatı yüksəlir. 

 Emala infeksiyon xəstəliklərin mikroblarını daşıyan xammal cəlb 

olunarsa, bu alınacaq olan gübrəni də yoluxdura və onu təhlükə 

baxımından istifadəyə yararsız hala gətirə bilər. 

 Kompostlanan materialların tərkibində zərərli toksiki maddələrin 

olması onlardan alınan gübrənin istifadə olunduğu sahələrdə 

təhlükə yaratmasına səbəb olur. Bu zaman gübrələnən 

ərazilərdəki orqanizmlər, məsələn, taxıl bitkiləri, meyvə 

ağacları, otlar və s. zəhərlənmiş olur. Onlarla qidalanan insanlar 

və digər canlıların sağlamlığı ciddi təhlükə altına düşür. Hətta, 

belə gübrə ilə yetişmiş otla qidalanan canlıdan alınan süd də 

təhlükə mənbəyidir. 

 Bu cür emala çox az miqdarda tullantı cəlb olunduğundan 

digərlərinin yerləşdirilməsi üçün əlavə yerlərə ehtiyac yaranır. 

Belə olduq da, çəkilən xərclər artır. Nəticədə, fəaliyyətin 

səmərəsizliyi ortaya çıxır. 

Kompostlama ilə emal olunmayan artıqların təbiətə vurduğu zərər daha 

böyükdür. Buna görə, nisbətən az zərərli hesab olunan zibillərin emalına 



diqqət ayırıb yüksək təhlükəli tullantıları nəzərdən qaçırmaq olmaz. Yəni, 

digər artıqların zərərsizləşdirilməsinə sərf olunacaq vəsaiti yalnız 

kompostlamaya yönləndirmək iqtisadi və ekoloji cəhətdən qeyri-səmərəli 

addımdır. Üstəlik, bu zaman ətraf mühitə dəyəcək zərəri kompensasiya 

etmək üçün də böyük həcmdə vəsait tələb olunacaqdır . 

Piroliz üsulu 

 Piroliz tullantıların emalı üsullarından biridir. Proses zibillərin atmosfer 

təzyiqinə uyğun şəraitdə yüksək tempraturda emalından ibarətdir. Bu cür 

emal üçün oksigensiz və ya az miqdarda oksigen olan mühit tələb olunur. 

Endotermik olan proses yanacaqdan asılı olaraq dəyişən üsullara görə 

fərqlənir. 

 Bu üsuldan yanacağın qazlaşdırılması, istifadə olunmuş şinlərin, və 

digər rezin məmulatların, həmçinin, ağacın emalı üçün istifadə edilir. Qərbi 

Avropa ölkələrində və ABŞ-da bu proses daha da təkmilləşdirilmişdir. 

Yaponiyada da tullantıların bu üsulla emalından geniş istifadə olunur. 

Hətta, Yaponiya yeganə dövlətdir ki, burada bərk məişət tullantılarının 

emalı yüksək tempratur şəraitində həyata keçirilən piroliz üsuluna əsaslanır 

. Prosedurun sonunda alınan qazdan qurğunun ehtiyaclarını ödəmək üçün 

istifadə olunur. Artıq qalan piroliz qazı isə yandırılır. Bu üsuldan istifadə 

zamanı aşağıdakı məsələlərlə bağlı problemlər meydana çıxır: 

 Pirokarbonun soyudulması, 

 Qurutma peçinin ətraflarının lazımi şəkildə kipləşdirilməsi, 

 Atılan suların zərərli maddələrdən təmizlənməsi, 

 Buraxılan qazların zərərsizləşdirilməsi, 

 Yaranan çöküntülərin və şlakların təmizlənməsi və s. 

Bu problemlərin həlli üçün əlavə vəsait cəlb olunur. Sadəcə 

istismarında deyil, həmçinin, qurğunun quraşdırılması zamanı da bir sıra 

problemlər yaranır. Məsələn, onun yerləşdirilməsi üçün əvvəlcədən 

yaradılmış kimyəvi istehsal və ya enerji istehsalı ilə məşğul olan 

müəssisələr lazım gəlir. 



Yüksək tempraturlu pirolizdən sonra əmələ gələn şlakdan lazımlı 

materialların ayrılması üçün bəzi prosedurlar həyata keçirilir. Bu cür piroliz 

zamanı mütləq şəkildə oda dayanıqlı qurğulardan istifadə olunmalıdır. 

Piroliz qazlarının zərərsizləşdirilməsi üçün çoxlu sayda mürəkkəb 

proseslər həyata keçirilir. Prosedurların çoxluğu, təmizlənməyə vaxtın və 

enerjinin çox sərf olunması piroliz üsulunun çatışmazlıqlarıdır. Nəticədə, 

yüksək vəsait xərclənir ki, bu da emalın səmərəliliyini azaldır. Bu üsuldan 

istifadə edərkən təbiətə də müəyyən qədər ziyan dəymiş olur. Məsələn, 

atmosferə atılan civə, dioksin kimi zərərli maddələr onun çirklənməsinə 

səbəb olur. Bütün bu sadalananları nəzərə aldıqda, görürük ki, piroliz üsulu 

ilə tullantıların emalı iqtisadi və ekoloji cəhətdən kifayət qədər səmərəli 

deyil. Hətta onun ekoloji səmərəsi, demək olar ki, yox deyiləcək həddədir. 

Səmərədən əlavə onun ekosistemə vurduğu zərər də az deyil. 

Tullantıların yandırılma ilə emalı 

Zibillərin emalında ən primitiv üsullardan hesab olunan yandırılma 

sadə görünməsinə və yüksək vəsait tələb etməməsinə baxmayaraq, 

əslində təhlükəli və səmərəsiz metoddur. Çünki yandırılarkən tullantılardan 

ayrılan zərərli qazlar atmosferə daxil olaraq onun strukturuna korlayır. 

Bundan əlavə yaranan istilik atmosferə mənfi təsir göstərir. Bütün bunlar 

baş verərkən heç bir iqtisadi səmərə də əldə olunmur. Yandırılma üsulu ilə 

emalın çatışmazlıqlarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 Yenidən istehsala cəlb olunması mümkün olan dəyərli 

materialların emal olunmadan məhv edilməsi; 

 Atmosferin çirklənməsi; 

 Prosesin idarəedilməsində yaranan çətinliklər; 

 Qalıqların (şlak, zol və s.) həcminin yüksək olması. 

Lakin bu üsulun tələblərə uyğun şəkildə icrası zamanı səmərə əldə 

etmək mümkündür. Məsələn, yandırılma zamanı ayrılan istilik istifadə 

olunmaq üçün yönləndirilməli, zərərli qazlar atmosferə atılmadan öncə 

lazımi dərəcədə təmizlənməli və zərərsizləşdirilməli, proses standartlara 



uyğun formada idarə edilməlidir. Yalnız bu zaman tullantıların yandırılması 

prosesini ekoloji və iqtisadi cəhətdən sərfəli hesab etmək olar. 

 

               3. TULLANTILARIN UTİLİZASİYASI 

     Məişət tullantılarının utilizasiyası - məişət tullantılarından qiymətli (əsasən metallar) və 

yanmayan (şüşə) komponentləri çıxarıldıqdan sonra üzvi maddələr yandırılaraq və ya 

qıcqırdılaraq enerji əldə etmək (bilavasitə və ya bioqaz almaqla) 

üçün, xammal isə tikinti materialı və kompost almaq üçün istifadə edilə bilər.  

     Atmosferə atılan tullantıların utilizasiyası - sənaye qurğuları və binalar 

tərəfindən atmosferə atılan enerjidən və maddələrdən (qazşəkilli, toz halında, damcı halında) 

istifadə olunması. Məsələn: tərkibində kükürd olan qazlardan sulfat turşusunun alınması (əlvan 

metallurgiyada).  

     Sənaye tullantılarının utilizasiyası - sənaye tullantılarından təkrar xammal, yanacaq, gübrə və 

s. məqsədlər üçün istifadə olunması. Çirkab sularının utilizasiyası - məişət, leysan və 

ya sənaye sularının tərkibindəki faydalı komponentlərdən (həll olunmuş və ya asılı halda olan) 

istifadə edilməsi və ya təmizləndikdən sonra bu sulardan tarlaların və ya yaşıllıqların 

suvarılmasında istifadəsi. 

     Çıxan qazların istiliyinin utilizasiyası - atılan sənaye istiliyindən texnoloji proseslərdə və ya 

qızdırıcı kimi istifadə edilməsi. 

   Tullantıların idarə edilməsi sistemi onların yığılması, daşınması, təkrar emalı, ikinci dəfə 

istifadəsi və ya utilizasiyası (səmərəli istifadəsi) və bütün prosesə nəzarətdən ibarət kompleks 

tədbirdir. Bu cür tədbirlər tullantıların insan sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq 

üçün vacibdir. “Hazırda dünyada zibil və tullantıların utilizasiyası üçün iki başlıca üsul 

mövcuddur. Utilizasiyaya başlamazdan əvvəl, müxtəlif kateqoriyalı bərk məişət tullantıları ayrıca 

yığılmalıdır. Çünki sənaye tullantılarının utilizasiyası ilə məişət tullantılarının utilizasiyası 

texnologiya və xərc baxımından fərqlənir”. Basdırma tullantılardan azad olmaq üçün ən ucuz 

üsul hesab edilir. Çünki bu prosedura tullantıları xüsusi zibilxana və poliqonlara atmaqla 

yekunlaşır. Təbii ki, sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl olunmaq şərti ilə: “Əks təqdirdə, 

zibil və tullantıların nəzarətsiz şəkildə poliqonlara atılması infeksion xəstəliklərin yayılması ilə 

nəticələnə bilər”. Zibilxanalardakı üzvi tullantıların anaerob çürüməsi zamanı ayrılan qaz (metan 

və karbon) ətraf mühitə olduqca kəskin və üfunətli qoxu yayır ki, bunun da nəticəsində bitki 

aləmi məhv olur. 

Utilizasiyanın digər növü tullantıların yandırılmasıdır. Lakin bu üsulla bağlı da bəzi mübahisələr 

mövcuddur. Belə ki, yandırma nəticəsində əmələ gələn maddələr ətraf mühitin çirklənməsinə 

səbəb olur. 

  

                       4. TULLANTISIZ VƏ AZ TULLANTILI  

                        TEXNOLOGİYALAR. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qiym%C9%99tli_da%C5%9Flar
https://az.wikipedia.org/wiki/Metal
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czvi_madd%C9%99l%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Xammal
https://az.wikipedia.org/wiki/Tikinti
https://az.wikipedia.org/wiki/Material
https://az.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99naye
https://az.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
https://az.wikipedia.org/wiki/Enerji
https://az.wikipedia.org/wiki/Madd%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Toz
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Tullantısız  texnologiya - elə məhsul istehsalı üsuludur ki, xammal və enerji 

səmərəli və  kompleks istifadə olunur, ətraf mühitə hər cür təsirlər onun normal 

fəaliyyətinə pozucu təsir göstərmir. 

Bu halda 3 əsas müddəa (qayda) nəzərə alınmalıdır: 

-Tullantısız  istehsalın əsasını maddələrin insan tərəfindən düşünülmüş və 

tənzimlənən   texnoqen  dövranı təşkil edir. 

-Xammalın bütün komponentlərinin səmərəli istifadəsi vacibdir. Enerji 

ehtiyatlarından  mümkün qədər maksimal istifadə olunmalıdır. (t.d.k.I qanunu ilə 

məhdudlaşdırılan səviyyədə) 

-Ətraf mühitə təsirlər qaçılmazdır, onun normal fəaliyyətini pozmur və ona   

ziyan vermir. 

Qeyd  etmək lazımdır ki, «tullantısız texnologiya »  termini şərtidir. Çünki 

termodinamiki  enerji  bitkiləri labüddür və xammalı tamamilə (100%) hazır məhsula 

emal etməl qeyri – mümkündür. Odur ki, hazırda bir sıra digər terminlər, o cümlədən 

« ekoloji təhlükəsizlik texnilogiya »  termini təklif olunur. 

Aztullantı  texnologiya – məhsul  istehsalının elə üsuludur ki, ətraf mühitə zərərli 

təsirlər sanitar – gigiyenik normalar ilə buraxılan səviyyədən çox deyildir və texniki, 

təşkilatı, iqtisadi və digər səbəblərdən xammalın bir ( müəyyən) hissəsi istifadəsiz 

tullantılara  çevrilir, uzunmüddətli saxlanılmaya və ya bastırılmaya verilir. 

Tullantısız  və az tullantılı texnologiyalar məhfumu təbii  ehtiyatlar, xammalın 

kompleks emalı, ehtiyatların (sərvətlərin) səmərəli istifadəsi, kənar məhsullar, 

istehsalat və  istehlak tullantıları təkrar material və enerji ehtiyatları, iqtisadi ziyan 

(zərər) məfhumları ilə sıx (qırılmaz sürətdə) əlaqədardır. 

Təbii ehtiyatlar  (sərvətlər) – günəş enerjisi, su, torpaq, mineral ehtiyatlar, 

heyvan və bitki aləmi ehtiyatları, yer daxili enerji və s. 

Mineral ehtiyatlar – mineral xammalın yer qatlarında geoloji ehtiyatlardır. 



Xammalın kompleks istifadəsi – xammalın habelə istehsalat tullantılarının 

tərkibində olan koponentlərin mümkün qədər tam  və  iqtisadi  əsaslandırılmış 

(doğrultmuş) istifadəsidir.Xammaldakı qiyməti komponentlərin ayrılması və istifadəsi 

cəmiyyətdə onlara olan tələbatdan və texniki tərrəqinin səviyyəsindən asılıdır. 

Xammaldam kompleks istifadə istehsalatın effektliyini yüksəldir, məhsulun həcmini 

və çeşidini ( assortiment) artırır, maya dəyərinin və xammal bazasına çəlilən 

xərclərin azalmasını təmin edir, ətarf mühitin istehsalat tullantıları ilə çirklənmsinin 

qarşısını alır. 

Xammalın fiziki - kimyəvi emalı proseslərində əsas məhsullar ilə kənar 

məhsullar  da yaranır ki, istehsal  prosesinin məqsədi deyildir, lakin bir qayda 

olaraq  hazır əmtəəlik məhsul kimi istifadə oluna bilər. Onların dövlət standartları, 

texniki şərtləri vardır.Əgər kənar məhsulun ayrılması  və emalı istehsalatda istifadə 

üçün iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğun olmazsa, onu yanacaq kimi və ya digər 

yararlı məqsədlər üçün istifadə edirlər. 

İstehsalat tullantıları – məqsədli məhsul istehsalı prosesində yaranan xammal , 

material, y/fabrikat qalıqlarıdır  ki, qismən və ya tamamilə keyfiyyətini itirmişdir və 

standartlara (texn.şərtlərə) uyğun  deyildir.Bu tullantılar  emal olunmaqla və ya 

emalsız istehsalat və istehlak sahələrində istifadə luna bilər 

İstehlak tullantıları – məhsulun istehlakı prosesində yaranan istifadədə olmuş 

materiallar, aşınmış müxtəlif məmulatlardır  ki, bərpası  iqtisadi cəhətdən səmərəli 

deyildir. İstehlak tullantıları xammal və ya ona əlavələr  kimi istifadə oluna bilər.  

Təkrar  material ehtiyatları (TME) – hər hansı  məhsul  istehsalı üçün əsas və  

ya köməkçi material kimi istifadə oluna bilən  istehsalat və istehlak tullatılarıdır. 

Onlara həmçinin kənar məfsullar da aid edilir ki, hələlik kifayət qədər tam istifadə 

olunmur və sənaye üçün potensial material ehtiyatları sayılır. 

Təkrar enerji ehiyatları (TEE) – texnoloji qurğularda yaranan məhsulun, 

tullantıların, kənar və aralıq məhsulların enerji potensialıdır, tam və ya qisməndigər 

istehlakçıların enerji  təchizatında  ( müəssisə  dax- də tam və ya başqa müəssədə ) 



istifadə oluna bilər. TEE – ni yanacaq. istilik  və mexaniki  TEE – na ayırırlar . 

Yanacaq  TEE-yanacaq kimi istifadə oluna bilən tullantı və kanar məhsullardır. İstilik 

TEE- texnoloji avadanlıqların (peçlərin) tüstü qazlarının, material axınlarının 

,soyuducu suyun istidəyişdirici  aparatdan sonrakı və s. Fiziki istiliyidir.Mexaniki 

TEE- texnoloji proseslərdə yaranan sıxılmış qazların enerjisidir. 

Tullantısız  istehsalın  prinsipləri – sistemliliyi; xammal və enerji 

ehtiyatlarının  kompleks  istifadəsi; material  axınlarının dövriliyi; isrehsalatın ətraf 

mühitə təsirlərinin məhdudlaşdırılması; tullantısız istehsalın  təşkilinin səmərəliliyidir. 

Sistemlik – isteksalat, sosial və təbii proseslərinin  qarşılıqlı əlaqələrinin və 

asılıqlarının uçotudur (əlaqələndirilməsidir). 

Xammal və enerji ehtiyalarının kompleks istifadəsi – bir müəssisə 

tərəfindən  digər müəssisənin tullantılarının itifadəsinə əlverişli şərait yaradır ( 

kombinə olunma və sahələr arası kooperasiya). 

Material ehtiyatlarının dövrüliyi  və istehsalatın ətraf  mühitə təsirlərinin 

məhdudlaşdırılması  təbii ehtiyaların  (su, hava və s.), habelə yer səthinin, bitkivə 

heyvan aləminin qorunmasına imkan verir. 

İstehsalatın ətraf mühitə  təsirləsrinin məhdudlaşdırılması o deməkdir ki, 

istehsalatın hərtərəfli (bütün) təsirlərindən ətraf mühitin keyfiyyəti dəyişmir, ya da 

buraxıla bilən hədd səviyyəsində dəyişir. Bu səviyyə tullantısız istehsalatın  ətraf  

mühitə  təsirini məhdudlaşdıran kriteriyaların (parametrlərin) hesabının əsasını  

təşkil etməlidir. 

İstehsalatın təşkilinin səmərəliliyi energetik, texnoloji, iqtisadi, ekoloji və sosial 

paramatrlərə görə qiymətləndirilir və təbii ehtiyatlar komleksindən elə istifadəni 

nəzərdə  tutur ki,itehsalatın həcminin artması ilə iqtisadi ziyanın artması baş vermir. 

Tullantısız istehsalın yaradılması mərhələlərlə həll olunur.Fəaliyyətdə olan 

müəssisələrdə ilk növbədə təmizləyici qurğular yaradılır. Əmələ gələn tullantılar 

isə  ətarf mühitdən izolyasiya (zərərləşdirmə, basdırılma) olunur. 



Tullantısız texnologiya- tullantıların yaranmasını  minimuma  çatdıran prinsipə 

yeni texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, habelə  itehsalat və istehlak 

tullantılarının utilləşdirilməsini nəzərdə tutur.  

 

5. ATMOSFERİN SƏNAYE VƏ MƏİŞƏT TULLANTILARI İLƏ 

ÇİRKLƏNMƏSİ. 

Atmosferi çirkləndirən mənbələrin öz mənbələrinə görə 2 qrupa bölünür: 

1.Təbii. 

2.Antropogen. 

Atmosferi çirkləndirən təbii mənbələrə vulkan püskürmələri, meşələrdə baş 

verən 

yanğınlar, toz burulğanları aiddir. 

1.2.1. Miqdarı sabit olmayan təbii qarışıqlar. 

 

a. Su buxarı. Hündürlükdən, fəsildən, coğrafi en dairədən, 

temperaturdan asılı olaraq atmosferin tərkibində (1-3)%-ə qədəri su buxarı 

ola bilər. Hal-hazırda su buxarı atmosferi çirkləndirən komponent kimi 

sayılmasa da, havaya küllü miqdarda su buxarının daxil olması onda 

temperaturun dəyişməsinə və şəffaflığın pisləşməsinə gətirib çıxara bilər. 

b. Ozon. Atmosferdə ozonun miqdarı (105-106)% həddində dəyişir. 

Onun əsas miqdarı atmosferin 25-40 km hündürlükdə olan qatlarında 

yayaılmışdır. Atmosferdə ozon fotokimyəvi və elektrik boşalması prosesləri 

ilə əlaqədar əmələ gəlir. 

c. Azot oksidləri. Atmosferdə baş verən təbii elektrik boşalmaları 

(şimşək çaxma) zamanı əmələ gəlir. Atmosferin yerə yaxın qatında azot-4 

oksidin qatılığı 15-10-4mq/m3 qədər ola bilər. Atmosferin tərkibində təbii 

qarışıq baş verən yanma proseslərində və bakteriyaların həyat fəaliyyəti 



məhsulu kimi alınır. Təbii mənbələrdən atmosferə qarışan azot oksidlərinin 

illik ümumi miqdarı 150 mln tona bərabərdir. 

d. Ammonyak. Atmosferdə tərkibində olan üzvi birləşmələrin təbii 

şəraitində parçalanması proseslərindən daxil olur. Yaşayış 

məntəqələrindən uzaqlarda atmosfer havasında ammonyakın miqdarı (3-5)

mq/m3 ola bilər. 

e. SO2, HF və HCl qazları atmosferə vulkan püskürmələri 

proseslərindən daxil olur. 

f. H2S qazı atmosferə tərkibində kükürd olan qazlardan, vulkan 

püskürmələrindən, geoterosal mənbələrdən və bakteriyaların həyat 

fəaliyyəti məhsulu kimi daxil olur. 

g. Toz hissəcikləri. Atmosferə torpaqdan, bitkilərdən, mreteoz 

tozundan, gül tozundan və s. təbii mənbələrdən qarışa bilər. Təbii 

mənbələrin payına atmosferdəki kükürd birləşmələrinin 50%,dəm qazının 

93%, azot oksidlərinin 98%,reaktiv karbohidrogenlərin isə 87%-i  düşür. 

 

1.2.2. ANTROPOGEN MƏNŞƏLİ QARIŞIQLAR. 

  

    Atmosferin antropogen mənşəli qarışıqlarına sənaye 

müəssisələrindən, avtonəqliyyatdan, kənd təsərrüfatı müəssisələrindən 

atılan tullantılar, yanacağın və tullantıların yanma məhsulları aiddir. 

Bunlardan başqa antropogen mənşəli qarışıqlıqlar əhalinin sıx yerləşdiyi 

rayonlarda əmələ gəlir, onların tərkibində çoxlu miqdarda insanın 

sağlamlığına , bitki və heyvanat aləminə, tikinti materiallarına, texniki 

sistemlələrə zərərli təsir göstərən maddələr olur. 

a. Sənaye müəssisələri tullantıları. 

    Sənayə müəssisələrindən atmosferə atılan tullantıların 29%-i istilik 

elektrik stansiyaların 24%, qara və 10,5% əlvan metalurgiyanın, 15,5% 

neft – kimya sənayesinin, 81% tikinti materialları sənayesinin,13,3 isə 

avtonəqliyyatın payına düşür. Sənaye mənşəli tullantılar içərisində 



xüsusi payı ən çox olan komponentlər CO2 , CO və tozdur. Sənaye 

müəssisələrindən atmosferə tullanan ümumi toz kütləsinin 42,5% , 

kükürd qazının isə 58,6% ancaq İEM payına düşür. Neft – kimya və 

kimya sənayesi tullantıları üçün xarakterik qarışıqlıqlar karbohidrogenlər, 

turş qarışıqlıqlar bərk hissəciklər üzvi maddələr, xlorlu birləşmələr və s. 

ibarətdir. 

b. Avtonəqliyyat tullantıları 

    Yer kürəsindəki maşınların ümumi sayı 400 mln-u ötüb keçmişdir. 

Orta hesabla bir maşın hər ildə atmosferdən 4 ton oksigen udur, 

əvəzində isə atmosferə 800 kq dəm qazı, 40 kq azot oksidləri və 200 kq 

müxtəlif karbohidrogenlər tullayır. Bundan başqa yanma məhsulları ilə 

kəskin iyli alderidlər (formaldehidlər) və qurğunun birləşmələridə atılır. 

c. Kənd rayonlarında – atmosferi çirkləndirən əsas müəssisələr 

heyvandarlıq və quşçuluq fermaları, ət istehsalı kompleksləri, 

energetik və istilik təsərrüfatı müəssisələridir. Kənd təsərrüfstlnda 

atmosferi zəhərləyən əsas maddə isə pestisidlərdir. Pestisidlər 

tarlalara təyyarə ilə verildiyi rayonlarda atmosfer üçün təhlükə 

xüsusilə böyükdür. 

d. Yanacaqların yanma məhsulları. 

Atmosferin çirklənməsində yanma prosesləri I dərəcəli rol oynayır, hər il 

yer üzərində 5 mln yon kömür və təxminən 3,2 mlrd. ton neft yandırılır. 

Yanma prosesində 2  çayı istiliklə yanaşı külli miqdarda karbon qazı 

və dəm qazı da alınır. Bunlardan əlavə yanacaqların tərkibində kükürd 

və azot oksidləşərək atmosferə SO2 və NOx qazların yayılmasına səbəb 

olur. 

e. Məişət tullantıları və zibilləri. 

Zibillərin yandırılması nəticəsində atmosferə turş komponentlər, tüstü və 

kəskin pisiyli maddələr qarışır. Bu əksər tullantıların rasional yandırılma 

üsulunun tapılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Rasional üsulla 

yandıran zavodlara böyük ehtiyac vardır. 



 

     Tullantı qazlar tüstü borusunu tərk etdiyi andan etibarən onlara 

atmosferin konkret, parametrləri təsir göstərməyə başlayır. Həmin 

parametrlərə , əsas etibarilə təzyiq, temperatur, küləyin sürəti və istiqaməti 

aiddir. 

   Göstərilən meteoroloji faktorlar zaman və məkan daxilində sabit qiymətə 

malik deyillər və konkret şəraitdən asılı olaraq atmosferi çirkləndirən 

maddələrin yaxın və uzaq məsafələrə yayılmasında həlledici rol oynayırlar. 

Məlum olduğu kimi yer atmosferi fasiləsiz hərəkətdədir. Bu hərəkəti 

doğuran səbəb isə günəş şüaları atmosferin müxtəlif qatlarından keçdikcə 

istilik enerji balansların müxtəlif qiymət alamsıdır. Həm də nəzərə almaq 

lazımdırki, yerindən hündürlükdən və vaxtdan asılı olaraq meterooloji 

faktorların qiyməti geniş hədd daxilində dəyişə bilirlər. Göstərilən faktorların 

içərisində boru vasitəsilə atmosfer qatlarında şaquli istiqamətdə 

temperaturanın dəyişməsidir. Troposfera daxilində adətən hündürlük 

artdıqca temperatura aşağı düşür ( orta hesabla hər kilometrə 4-8 ). 

        Ancaq aşağı qatlarda 1-2 km hündürlüyə qədər bəzən ilin 

mövsümündən asılı olaraq hündürlük artdıqca temperatura arta da bilər. Bu 

hadisəyə temperatura inversiyası deyilir. Adiobatik temperatura qradiyenti 

şəraitində quru havada hər 100 m hündürlüyə müvafiq temperatur düşgüsü 

1 , nəm havada isə 0,6 -ə bərabərdir. Atmosferdə tullantıların 

yayılmasına aid hesabatlarda optimal nizamlılıq yaratmaq məqsədilə hava 

şəraitinin standart metodikalara əsaslanaraq klassifikasiyası tərtib 

edilmişdir. Həmin klassifikasiyalardan biri aşağıda verilmişdir. 

 

Sinif    Hündürlük  

    göstəricisi 

Havanın stabillik 

    kateqoriyası 

 Şaquli  temperaturu  

         qradienti 

 Meter   

  poran 

1.          1-5        İftar stabil           <-1,6      0,5 

   2.          6-9           Stabil      -1,6 -0,7      0,4 



   3.        10-19        İzotermik       -0,6 <0,5      0,3 

   4.        20-23          Normal      -0,5 0,8      0,25 

   5.        24-36        Kondektiv             >0,8      0,18 

 

Atmosferdə tullantıların yayılmasına aid 2 problemi nəzərə alamaq 

lazımdır. 

1. Verilmiş regionda atmosferin bir və ya bir neçə mənbədən gözlənilən 

çirklənmə dərəcəsini hesablamaq. 

2. Mövcud çirklənmə fondu nəzərə alaraq, təzə mənbə üçün tüstü 

borusunun optimal hündürlüyünü hesablamaq. 

     Əgər riyazi modellərdə atmosferi çirkləndirən maddəni koordinatları 

x, y, z olan nöqtədə qatılığın (c) hesablamaq üçün Sltton düsturundan 

istifadə olunur : 

                          

                             

 

burada M-zaman vahidi ərzində mənbədən atmosferə atılan çirkləndirici 

maddənin miqdarı, q/san. 

     Gx, Gy, Gz – uyğun olaraq x, y, z ozları üzrə hissəciklərin ölçülərə 

görə paylanmasındakı standart fərqi ( turbulentliyindən asılı olaraq ): 

      İ- tüstü borusunun ən yuxarı kəsiyində küləyin orta sürətini göstəri: 

Tüstü borusunun səmərəli hündürlüyünü hesablamaq üçün müxtəlif 

düsturlardan istifadə olunur. Aşağıda bu düsturlardan birini ( Pristli…) 

veririk. 

                                              

                                       h = H +       

 



burada H- borunun real hündürlüyü; 

            Q- mənbənin istilik məhsuldarlığını ( MBT ) göstərir. 

     Hündürlüyü 100 m-dən az olan borular üçün A=100; çox olanlar üçün 

isə A=1,5n-50 qəbul olunur. 

     Atmosferdə tullantıların yayılmasını hesablayarkən nisbətən 

mürəkkəb modellərdə ərazinin konfiqurasiyasıda nəzərə alınır. Həmin 

modellər üzrə hesablanmalar EHM-də yerinə yetirilir. Amma 

ümumiyyətlə müəyyən edilmişdir ki, hesablama üçün istifadə edilən 

model sadə olduqca hesabat nəticələrinin dəqiqliyi yüsksək olur. Buna 

görə də hal-hazırda bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə atmosfer 

çirklənməsini hesablamaq üçün nanoqram üsulundan istifadə olunur ( 

ABŞ, Almanya, İngiltərə ). Tüstü borusunun effektiv hündürlüyünün onu 

əhatə edən tikililərin hündürlüyündən asılılığı Lukas düsturu vasitəsilə 

müəyyən edilir: 

  

                                      h =                                                   

 

 burada: H-tüstü borusunun müstəvi ərazəsə üçün hesablanmış 

qiymətini; 

              B-tüstü borusu yaxınlığındakı ən uca tikilinin hündürlüyünü 

göstərir. 

    Düsturdan görünür ki, tüstü borusu qonşuluğundakı ən uca tikilinin 

hündürlüyü 0,4n olanda və ya H 2,5B şərti daxilində tüstü borusunun 

hündürlüyü ətrafdakı tikililərin hündürlüyündən asılı olmur. 

 

6. HİDROSFERİN SƏNAYƏ VƏ MƏİŞƏT TULLANTILARI İLƏ 

ÇİRKLƏNMƏSİ. 

Su olduqca qiymətli sərvətdir. O , üzvi həyatı təşkil edən maddələr 

mübadiləsi proseslərində çox mühüm rol oynayır. Suyun sənayedə və 



kənd təsərrüfatı istehsalında böyük əhəmiyyəti vardır. Torpağın 

tərkibində də su vardır. Bütün canlı orqanizmlərin, bitkilərin, heyvanların 

tərkibinə su daxil olur. İnsan orqanizminin ümumi kütləsinin 3 –si sudan 

təşkil olunmuşdur.Bir çox tərəvəz və meyvələrin kütləsinin 90 - 95 % - i 

sudan ibarətdir. Su olmadıqda həyat da dayanır, çatışmadıqda bitkinin 

məhsuldarlığı aşağı düşür. Bir çox canlılar su mühitində yaşayır. 

Su təbiətdə dövran edərək Yer səthinin formalaşmasında iştirak edir. 

Su müxtəlif qeyri - üzvi maddələri dağıdaraq , əridərək və daşıyaraq 

çökmə süxurların yaranmasına və torpağın əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

      Su ucuz elektrik eneıjisinin mənbəyidir. Dənizlər və çaylarda 

nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. 

Sudan sənayedə də istifadə olunur. Məsələn, 1 ton polad istehsal 

etmək üçün 120 m 3, 1 ton kimyəvi lif istehsalında isə 2000m3 su sərf 

edilir.[52] 

Kənd təsərrüfatında sudan daha çox istifadə olunur, süni suvarılan 1 

hektar topağa saniyədə orta hesab- la bir l su gedir. Bir ton buğda əldə 

etmək üçün 1500m3 , 1 ton pambıq becərmək üçün 10 000m3 su tə- ləb 

olunur .Vegetasiya dövründə 1 hektar qarğıdalı sahəsinə 3000 m3 , 1 ha 

kələm sahəsinə 8000 m3, 1 ha çəltik sahəsinə isə 12000-20000 m3 su 

sərf olunur. 

Əhalinin məişətinə də çoxlu su sərf olunur. İnsan gün ərzində orta 

hesabla 2 l su qəbul edir. Müxtəlif su mənbələri və su hövzələrindən 

müalicə rekreasiya məqsədilə istifadə olunur. 

   Alman alimi Hansın fikrincə Planetimizdə içməli su həyatın əsasını 

təşkil edir. 

   Bizə məlumdur ki, yer kürəsində 16 milyard km3-dan çox su vardır. Bu 

rəqəm planetin kütləsinin 0,25%-ni təşkil edir. İnsan cəmiyyətinin inkişafı 



təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmasından asılıdır. Təbii ehtiyatlar 

içərisində yeraltı və yerüstü sular insan cəmiyyətinin inkişafında əsas rol 

oynayır. Ona görə də su ehtiyatlarından kompleks və daha səmərəli 

istifadə olunması zərurəti yaranır. Su ehtiyatlarından kompleks və 

səmərəli istifadəsi onların tükənməsinə qarşı tədbirlərin görülməsi, 

çirklənmədən mühafızə edilməsi məsələləri ilə üzvi bağlıdır.[27] 

 İnsanların həyatı, məişəti və xalq təsərrüfatı üçün ən yararlı sular şirin 

sulardır. Buna görə də su ehtiyatları dedikdə şirin su ehtiyatları nəzərdə 

tutulur. Yer kürəsində şirin su ehtiyatları ümumi su ehtiyatlarının cüzi bir 

hissəsini təşkil edir və buna görə də həmin sulardan səmərəli istifadə 

etməklə, qorunub saxlanması bu günün əsas problemlərindən biri 

olmalıdır. Su ehtiyatlarının özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır və 

başlıcası insanların, cəmiyyətin həyatında, təbiətin inkişafında xüsusi rol 

oynayır. Həyatın bütün sahələrində Sudan istifadə olunur və onsuz 

cəmiyətin inkişafını təsəvvür etmək olmaz. Beləliklə, yer kürəsindəki 

bütün proseslərdə yer səthinin formalaşmasında, istilik balansının 

tənzimlənməsində su ehtiyatları xüsusi rol oynayır.  

Arestotel od, hava və torpaqla bərabər suyu təbiətin tərkib hissəsi 

hesab etmişdir. 

Suyun sənayedə istifadəsi. Bu məqsədlə sudan iş prosesində qızmış 

aqreqat , mexanizm , alətlər və s. - nin soyudulması , istehsal 

tullantılarının kənarlaşdırılması, maşın detal və hissələrinin 

yuyulmasında istifadə edilir. Sənayedə sudan həlledici kimi də istifadə 

olunur, hazır məhsulun tərkibinə daxil olur. Bu sudan istifadə növündə 

qayıtmayan suyun miqdarı az olur. Burada çirkab sularının çox olması 

problem yaradır. Hazırda sənaye və energetikada 760 km3 su sərf 

olunur, bu yalnız suvarma suyuna nisbətən azlıq təşkil edir. 



Suyun keyfıyyətinə təsir edən hər hansı bir maddə çirkləndiricidir. 

Təbii su ehtiyatlarına daxil olan çirkləndiricilər (mineral, üzvü və bakterial- 

bioloji maddələr) onun keyfıyyətinə təsir göstərir. Bu təsirlər 

aşağıdakılardır:[56] 

- suyun fiziki xassələrinin dəyişməsi (şəffaflığı, rəngi, iyi, dadı və) 

- suyun kimyəvi xassələrinin dəyişməsi; 

- suda oksigenin  azalması; 

- suda xəstəlik törədən mikroiqlimin yaranması; 

- suda gedən bio və hidro kimyəvi proseslər nəticəsində çöküntü və 

üzən maddələrin əmələ gəlməsi. 

Suyun çirklənmə növləri üç qrupa bölünür: 

1. Mineral maddələrlə çirklənmə - bu növ çirklənmədə aktiv iştirak edən 

qum, gil, duzlar, qələvilər, turşular, mineral yağlar, şlak radiaktiv 

tullantılar və s. qeyri üzvi maddələrdir. Bu maddələr suyun fiziki, 

kimyəvi, orqanoplastik xassələrini pisləşdirir və canlıları zəhərləyib 

məhv edir. Bu növ maddələrin su mənbəyinə atılması qəti qadağan 

edilməlidir. 

2. Üzvü çirkləndirici maddələri - bu növ çirklənmədə meyvə, tərəvəz, 

bitki, kağız, heyvan qalıqları, yapışqan maddələri, və s. göstərmək 

olar. Bu növ maddələr suda karbonu və azotu çoxaldar və onlar 

zəhərli olduğundan suyu istifadə üçün yararsız edir. Üzvü çirkləndirici 

maddəlrin oksidləşməsinə çoxlu miqdarda oksigen sərf olunur, suda 

oksigen çatışmamazlığı yaranır və bu da suda zəhərli göy-yaşıl 

yosunun inkişafına səbəb olur. Nəticədə suyun dadı dəyişir, müxtəlif 

iylər yaranır və şəffaflığı itir. 



3. Bakterial - bioloji çirklənmə- burada mikroorqanizmlər, göbələklər və 

xırda yosunlar çirklənmədə əsas rol oynayır. 

Bu növ çirkləndirmə təbiətinə görə üzvü çirkləndirməyə aid ola bilər. Belə 

sudan istifadə olunduqda müxtəlif infeksion xəstəliklərlə üzləşmək 

qaçılmaz olur.[44] 

    Su ehtiyatlarının əsas çirklənmə mənbələri sənaye və kommunal 

çirkab suları, kənd təsərrüfatında istifadə olunan mineral və üzvü 

gübrələr, meşə materialları, çayların daşması, radiaktiv tullantılar, istilik 

və atom elektrik stansiyasından isti suların tullantısı və atmosferdir. 

Sənaye çirkab suları su ehtiyatlarının əsas çirklənmə mənbəyidir. 

Sənayenin sürətlə inkişaf etməsi çirkli suların həcmini çoxaldır və bu da 

öz növbəsində su mənbələrinə atılır. Sənaye müəssisələrindən selloz - 

kağız sənayesini, kimya, koks - kimya, meşə kimyası, metallurgiya, 

maşınqayırma, elektrokimya, neft və qaz sənayesi müəssisələrini 

göstərmək olar. Bundan başqa neft daşıyan tankerlərin qəzaya 

uğraması, kommunal məişət çirkab sularını, kənd təsərrüfatında istifadə 

olunan gübrələr, radiaktiv tullantılarda su ehtiyatlarının çirklənməsinə 

əsas mənbələrdir. 

     Sənaye müəssisələrinin istilik, atom elektrik stansiyalarının, 

avtonəqliyyatın fəaliyyət göstərdiyi zaman bütün ekosistem üçün 

təhlükəli maddələr ayrılır. 

Su tutarlarında suyun çirklənmə dərəcəsi suda olan çirkləndiricinin bu 

və ya digər növünün faktiki miqdarını həmin çirkləndiricinin mümkün olan 

qatılıq həddi MQH və ya normativi ilə müqayisə etməklə müəyyən edilir. 

Çirkləndiricinin MQH suda cirkləndiricinin elə qarışığıdır ki, ondan sonra 

həmin su istifadəyə yaramır. Bu səviyyə Səhiyyə Nazirliyinin sanitar 

xidməti tərəfındən müəyyən edilir. Istifadə edilən suyun keyfiyyəti 

insanların səhhətinə mənfi təsir etməməlı və istifadə olunan avadanlığın 



vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına səbəb olmamalıdır. Suda 

çirkləndiricilərin 300 - dən artıq növü üzrə MQH müəyyən edilmişdir.[42] 

Su tutarlarında olan suyun çirklənmə dərəcəsinə görə onları ən təmiz, 

nisbətən çirklənmiş və başqa su tutarları kimi təsnifatlaşdırırlar. 

Sudan sənaye məqsədləri üçün isrifadə zamanı ona xüsusi qayğı ilə 

yanaşmaq lazım gəlir. Belə vəziyyət bəzi istehsal sahələrində suyun 

texnoloji prosesin ən vacib ünsürü kimi istehlakı, çirklənməsi, çirklənmiş 

su qarışığının yerüstü su tutarlarına axıdılması və həmin su tutarlarının 

kimyəvi vəziyyəti ilə əlaqədardır. Məsələn, istilik enerjisi hasil edilərkən 

avadanlıqların soyudulması üçün çay sularından istifadə olunur. 

Soyutma məqsədilə istifadə olunmuş su çirklənməklə yanaşı özü də 

qızır. Çirklənmiş və xeyli qızmış su yenidən çaylara axıdılır. Bu sahədə 

istifadə edilən texnologiya əsasən belə halda İES - in yaxın sahələrində 

temperaturu (t0) 3 - 50 çox qızmamalıdır, çayın suyunun ümümi 

temperaturu isə 250 - dən yüksək olmamalıdır. əks təqdirdə suyun bioloji 

tərkibi pisləşir və onun florası və faunası üçün çox böyük təhlükə yaranır. 

Su tələbatçılar tərəfindən suyun keyfiyyətinə tələbat müxtəlif olur. 

Bunlar aşağıdakı kimidir: 

- sənayedə istifadə olunan su, istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə 

təsir göstərməməli, sənaye qurğusunda istifadə olan metal 

konstruksiyasını korroziyaya uğratmamalı, qurğularda duz çöküntüləri 

əmələ gətirməməli, sənayedə çalışan işçilərin səhhətinə mənfi təsir 

göstərməməlidir. 

- kənd təsərrüfatında istifadə olunan su kənd təsərrüfatı məhsulların 

keyfiyyətinə təsir göstərməməli, bitki üçün zərərsiz olmalı və torpaqların 

şorlaşmasına şərait yaratmamalıdır.[23] 



     - mədəni - məişətdə istifadə olunan suyun keyfıyyəti ən yüksək 

olmalıdır və ona olan tələbat qəbul olunmuş norma və qaydalara uyğun 

olmalıdır. İçməli suyun keyfiyyəti aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

- çirkab suları su ehtiyatlarına atılarkən suyun temperaturu yay 

mövsümündəki temperaturdan 30-dən çox olmamalıdır; 

- sudan gələn iy və dadın şiddətliliyi 2 baldan artıq olmamalıdır; 

- suyun turşuluğu PH=6,5^8,5 intervalında olmalıdır; 

- suda mineral qalıq 1000 mq/l-dən az olmalıdır; 

- çirkab suları ilə su mənbəyi qidalanarsa, onda olan oksigenin 

miqdarı 4^6 mq/l həddində olmalıdır; 

- zərərli maddələr konsentrasiyası əhalinin səhəti üçün tam zərərsiz 

olmalıdır; 

- suyun hər litrində 1000-dən artıq xəstəlik törədən bakteriya 

olmamalıdır; 

- çirkab suları su ehtiyatlarına ötürülərkən orada üzən mineral və üzvü 

maddələrin konsentrasiyası 0,25 mq/l-dən çox olmamalıdır. 

Su ehtiyatlarına axıdılan çirkab sularının tərkibində radiaktiv maddələr 

və qanunla tənzimlənən çirkab suyunun tərkibində 1-10-8^3- 10-Hküpi/l-

dən çox olan kobalt və stronsium olarsa, belə suların su ehtiyatlarına 

ötürülməsi qəti qadağandır. 

İstənilən öləkədə su ehtiyatlarının az və ya çox olmasına baxmayaraq, 

o qənaətlə istifadə edilməlı və çirklənmədən qorunmalıdır. Bütün başqa 

nemətlər kimi su ehtyatları da səmərəli istifadə edilmədikdə qurtarır və 

çirklənmədən qorunmadıqda su qıtlığı yaranır. Su çatışmazlığının əsas 

səbəbi suya tələbatın artması, su itkisi və suların çirklənməsidir. 



Sənaye su təchizatında texnoloji proseslərdə sudan istifadəetmə normaları 

və qaydaları gözlənilməlidir. Bundan əlavə, istifadə olunan suyun hərtərəfli 

azaldılması, çirkab suların su ehtiyatlarına ötürülməsinin tam kəsilməsi 

üçün yollar axtarılmalıdır. Buna yalnız dövri su təchizatı sistemi, susuz 

texnoloji proseslər, tullantısız texnologiya və s. şəraitlərdə nail olmaq olar. 

7. İSTEHSAL TULLANTILARININ TƏSNİFATI. 

TULLANTILARIN TERMİKİ ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ. 

      Tullantılar müxtəlif kateqoriyalar üzrə təsnif olunur. Məsələn, istehsal 

(sənaye) və istehlak (kommunal-məişət) tullantıları. Təkrar istifadəyə yararlı 

tullantılara biotullantılar, polietilen, metal, şüşə, kağız, karton və s. daxildir. 

Biotullantılara əsasən qida qalıqları, quru və ya xarab olmuş məhsullar, 

meyvə və tərəvəzlərin qabıqları aiddir. Makulaturaya isə qəzet və jurnallar, 

ofis kağızları, yumşaq cildli kitablar və s. daxildir. Lakin sadalanan 

tullantıların bir çox növləri də var ki, təkrar istifadəyə yararlı hesab edilmir. 

Təhlükəli tullantılara sənaye və tibbi tullantılar aiddir. Məişət tullantılarının 

müəyyən qismi də təhlükəli ola bilər. Bu tip tullantılar əsasən aşındırıcı, 

oddan təhlükəli və ya partlayıcı olur. Təhlükəli tullantı kimi təsnif olunan 

məişət tullantılarına köhnə batareyalar, qutalin (ayaqqabı mazı), boya 

qabları, köhnə dərmanlar və dərman butulkaları və s. daxildir. Kimyəvi 

preparatlardan ibarət tullantılar da təhlükəli hesab olunur. Üzvi (bitki və ya 

qida qalıqlarından əmələ gələn) tullantıları isə bioloji kompostlama və 

çürütmək yolu ilə emal etmək mümkündür. Əldə olunan üzvi maddədən 

gələcəkdə çürüntü və ya kompost (üzvi gübrə) kimi bağçılıqda və kənd 

təsərrüfatında istifadə edilə bilər. 

TƏHLÜKƏLİ TULLANTILARIN EMALI VƏ MƏHV EDİLMƏSİ 

 Təhlükəli tullantıların emalı fiziki/kimyəvi emal, termik emal, bioloji 

təmizləmə, tullantıların emalı proseslərindən və digər hər hansı müvafiq 

üsuldan ibarətdir. Təhlükəli tullantıların məhv edilməsinə tullantıların 

basdırılması, yayılmasının qarşısının alınması, yeraltı basdırılma, dənizdə 



basdırılma və hər hansı digər müvafiq məhvetmə üsulu daxildir. Təhlükəli 

tullantıların termik emalı - qazlara və yanmayan bərk qalıqlara çevirərək, 

qaz, maye və ya bərk halda olan təhlükəli tullantıların yüksək temperaturda 

oksidləşməsi üçün istənilən prosesə aiddir. Baca qazları atmosferə buraxılır 

(istilik bərpa olunaraq və ya olunmadan və təmizlənərək və ya 

təmizlənmədən) və buraxılan istənilən şlak və ya kül zibillikdə yerləşdirilir. 

Təhlükəli tullantıların yandırılmasında istifadə olunan əsas texnologiyalar - 

barabanlı soba, mayenin vurulması, zibilyandırılan barmaqlıqlar, 

çoxkameralı zibilyandırılan sobalar və mayeləşdirilmiş lay sobalarıdır. 

Təhlükəli tullantıların yanmasından yaranan qalıqlar özləri təhlükəli tullantı 

hesab edilə bilər. Nəticədə alınan termal enerji buxarın, isti suyun və ya 

elektrik enerjisinin istehsalında istifadə oluna və ya olunmaya bilər. 

Torpağa basdırılma təhlükəli tullantıların nəzarət olunan qaydada torpaqda 

və ya torpağın altında son məhv edilməsi ilə bağlı fəaliyyətdir, hansı ki, 

xüsusi coğrafi və texniki kriteriyalara uyğun gəlir. Təhlükəli tullantıların digər 

emalı və məhv edilməsi - kimyəvi və fiziki təmizləmədən, yayılmanın 

qarşısının alınmasından və torpağa basdırılmasından ibarət ola bilər. 

Kimyəvi emal metodları həm təhlükəli tullantıların zəhərli olmayan qazlara 

tam parçalanmasını yerinə yetirmək və daha tez-tez, tullantıların kimyəvi 

xassələrini dəyişmək (məs. suda həll olma qabiliyyətinin azaldılması yaxud 

turşuluğun və ya qələviliyin neytrallaşdırılması) üçün istifadə olunur. 

Təhlükəli tullantıların fiziki emalı: təhlükəli tullantıları inert, keçirməyən 

məhlulda qatışdırmaqla faza ayrılması və bərkitmənin müxtəlif metodlarını 

özündə birləşdirir. Faza ayrılması geniş istifadə olunan - çirkab suların 

gölməçələrdə saxlanması, çöküntünün filtrlərdə qurudulması və çənlərdə 

uzun müddət saxlama, hava ilə flotasiya və müxtəlif filtrasiya (süzülmə) və 

sentrifuqa ilə tərkib hissələrinə ayırma metodlarını, adsorbsiya/desorbsiya, 

vakuum, ekstraktiv/azeotrop distilləni əhatə edir. Tullantıları həll 

olunmayan, çox bərk maddələrə çevirən bərkitmə və ya qatılaşma 

prosesləri əsasən tullantıların torpağa basdırılmaqla məhv edilməsindən 



əvvəl ilkin emal kimi istifadə olunurlar. Bu metodlar tullantıların müxtəlif 

reagentlərlə və ya üzvi polimerləşmə reaksiyaları və ya üzvi bağlayıcı 

maddələrlə qarışdırılmasından istifadə edir. Yayılmanın qarşısının alınması 

təhlükəli materialların elə bir üsulla saxlanılmasıdır ki, onların ərtaf mühitə 

yayılmasının qarşısı effektiv şəkildə alınsın, və ya yalnız məqbul səviyyədə 

yayılsın. Yayılmanın qarşısının alınması xüsusi olaraq bunun üçün ayrılmış 

yerlərdə baş verə bilər. Tullantıların torpağa basdırılmasına təhlükəli 

tullantıların müvəqqəti saxlanılması və ya son məhv edilməsi daxildir, hansı 

ki, xüsusi coğrafi və texniki kriteriyalara uyğun gəlir.  

TƏHLÜKƏSİZ TULLANTILARIN EMALI VƏ MƏHV EDİLMƏSİ  

Təhlükəsiz tullantıların emalı fiziki/kimyəvi təmizlənmə proseslərindən, 

tullantıların yandırılması, bioloji təmizlənmə və digər hər hansı emal 

üsulundan (komposterlənmə, təkrar istifadə və s.) ibarətdir. Tullantıların 

yandırılması tullantıların termik emalıdır, hansı ki, bu proses ərzində alışan 

maddələrin kimyəvi enerjisi termal enerjiyə çevrilir. Alışqan qarışıqlar 

sistemi baca qazları qismində tərk edən işlənmiş qazlara çevrilir. Alışmayan 

qeyri-üzvi maddələr şlak və uçucu kül şəklində qalır. Təhlükəli olmayan 

tullantıların məhv edilməsinə tullantıların basdırılması, dənizə axıdılması və 

hər hansı digər məhvetmə üsulu daxildir. 

  8. SƏNAYE TULLANTILARININ EMALI VƏ UTİLİZASİYASI. 

Tullantı əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn 

əşya, maddə və materiallar toplusudur. Tullantıların idarə edilməsi 

sisteminin təşkili zamanı təkrar xammal əldə etmək mümkündür ki, bu da, 

öz növbəsində, ekoloji və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir. Ən əsası isə 

təkrar emal təbii resurslardan istifadəni minimuma endirir. 

Tullantılar müxtəlif kateqoriyalar üzrə təsnif olunur. Məsələn, istehsal 

(sənaye) və istehlak (kommunal-məişət) tullantıları. Təkrar istifadəyə yararlı 

tullantılara biotullantılar, polietilen, metal, şüşə, kağız, karton və s. daxildir. 

Biotullantılara əsasən qida qalıqları, quru və ya xarab olmuş məhsullar, 



meyvə və tərəvəzlərin qabıqları aiddir. Makulaturaya isə qəzet və jurnallar, 

ofis kağızları, yumşaq cildli kitablar və s. daxildir. Lakin sadalanan 

tullantıların bir çox növləri də var ki, təkrar istifadəyə yararlı hesab edilmir. 

Təhlükəli tullantılara sənaye və tibbi tullantılar aiddir. Məişət tullantılarının 

müəyyən qismi də təhlükəli ola bilər. Bu tip tullantılar əsasən aşındırıcı, 

oddan təhlükəli və ya partlayıcı olur. Təhlükəli tullantı kimi təsnif olunan 

məişət tullantılarına köhnə batareyalar, qutalin (ayaqqabı mazı), boya 

qabları, köhnə dərmanlar və dərman butulkaları və s. daxildir. Kimyəvi 

preparatlardan ibarət tullantılar da təhlükəli hesab olunur. 

Üzvi (bitki və ya qida qalıqlarından əmələ gələn) tullantıları isə bioloji 

kompostlama və çürütmək yolu ilə emal etmək mümkündür. Əldə olunan 

üzvi maddədən gələcəkdə çürüntü və ya kompost (üzvi gübrə) kimi 

bağçılıqda və kənd təsərrüfatında istifadə edilə bilər. 

   Toksik sənaye tullantılarının növündən asılı olaraq materiallar haqqında 

məlumatlar (onların siyahısı, aqreqat halı: bərk, toz, pastaya oxşar, maye 

və sair, illik həcmi və ya çəkisi göstərilməklə), onların utilizasiya, 

zərərsisləşdirilmə və basdırılma proseslərinin metodları və təşkili, texnoloji 

sxemlərin layihələndirilməsi üçün texnoloji reqlament sənədləri layihənin 

sifarişçisinə aşağıdakı təşkilatlar tərəfindən verilməlidir: İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi – arsen tərkibli qeyri-üzvi bərk tullantılar və şlamlar; civə 

tərkibli tullantılar; sian tərkibli çirkab sular və şlamlar; tərkibində qurğuşun, 

sink, kadmium, nikel, sürmə, bismut, kobalt və onların birləşmələri olan 

tullantılar; tərkibində qalayın metalüzvi zəhərli birləşmələri, halogenüzvi və 

silisiumüzvi birləşmələr olan tullantılar; qələvi metalların, fosforüzvi 

birləşmələrinin tullantıları; tetraetilqurğuşun istehsalının şlamları; istifadə 

edilmiş üzvi həlledicilər (nazirliyə təhkim edilmiş məhsulların 

nomenklaturasına müvafiq olaraq); yararsız hala düşmüş və istifadəsi 

qadağan edilmiş pestisidlər; fosfor tərkibli və ftor tərkibli tullantılar və 

şlamlar; qalvanik istehsal tullantıları; neft emalı, neftkimya və şistkimya 

emalı tullantıları; xrom tərkibli tullantılar; şlamlar və çirkab suları; dəmir və 



nikel karbonili tullantıları. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi – arsen tərkibli qeyri-

üzvi bərk tullantılar və şlamlar; civə tərkibli tullantılar; tərkibində qurğuşun, 

sink, kadmium, nikel, sürmə, bismut, kobalt və onların birləşmələri olan 

layihə tullantılar; tərkibində qalayın metalüzvi zəhərli birləşmələri, 

halogenüzvi və silisiumüzvi birləşmələr olan tullantılar; istifadə edilmiş üzvi 

həlledicilər (nazirliyə təhkim edilmiş məhsulların nomenklaturasına müvafiq 

olaraq); qalvanik istehsal tullantıları; xrom tərkibli tullantılar; şlamlar və 

çirkab suları. 

9.AĞAC EMALI VƏ KAĞIZ SELLÜLOZA SƏNAYE 

TULLANTILARININ EMALI VƏ UTİLİZASİYASI. 

    Meşə və ağac emalı sənayesi tikinti materialları, sellüloz, kağız, süni lif, 

mebel və digər məhsulların istehsalını özündə cəmləşdirən sənaye 

sahəsidir. İri həcmlərlə meşə məhsulları tədarük edilən ölkələrdə meşə 

tədarükü ayrıca olaraq hasilat sənayesi qrupuna daxil edilir, hasilat həcmi 

kiçik olan ölkələrdə bu istehsalat sahəsi taxta-şalban məhsulların 

istehsalının tərkibində olur. Hesablamalara əsasən, hazırda yer kürəsi 

səthinin 4 milyard hektarını (quru ərazinin təqribən 31%-i) meşə sahəsi 

əhatə edir. Meşə sahələrinin böyüklüyünə görə dünyanın aparıcı ölkələri 

Rusiya, Braziliya, Kanada, ABŞ, Çin və Avstraliyadır. Ağac emalı sənayesi 

meşə təsərrüfatının aparıcı sənaye sahələrindən hesab olunur və ölkələrin 

ümumi daxili məhsul istehsalında özünəməxsus yerə malikdir. Aşağıdakı 

cədvəldə dünya üzrə ən çox ağac məhsulları ixrac edən ölkələrin siyahısı 

verilmişdir. Ümumilikdə, bu ölkələrin dünya bazarına ixracı 2012-ci ildə 

dünya üzrə ümumi ağac məhsulları ixracının 65%-ni təşkil etmişdir. 

      Azərbaycanda ağac emalı və mebel sənayesi Hal-hazırda Azərbaycan 

meşələrinin ümumi sahəsi 1.021 min hektardır ki, bu da Azərbaycan 

ərazisinin 11,8%-ni təşkil edir. Bu göstərici Rusiya Federasiyasında 44%, 

Latviyada 41%, Gürcüstanda 39% təşkil edir. Ölkəmizin meşə ehtiyatının 

49%-i Böyük Qafqaz regionunun, 34%-i Kiçik Qafqaz regionunun, 15%-i 



Talış zonasının və 2%-i Aran zonasının (Naxçıvan MR ilə birlikdə) payına 

düşür. Azərbaycanda adambaşına 0,12 ha meşə sahəsi düşür. Hazırda 

261 min hektar meşə fondu sahəsi Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. 

Respublikada meşə ilə örtülü sahələrdə bitki örtüyü cinslərə görə təqribən 

aşağıdakı kimi paylanmışdır: fıstıq 31,68%, palıd 23,4%, vələs 26,01%, 

göyrüş 0,01%, ağcaqayın 0,22%, qovaq 3,58%, ardıc 2,37%, qızılağac  

1,87%, cökə 1,71%, qarağac 1,16%, şam ağacı 0,04%və digər cinslər 

7,95%. Bundan əlavə, sənaye qırıntılarının dayandırılması, regionların 

qazlaşdırılması, meşələrin mühafizəsi və qorunması tədbirlərinin 

gücləndirilməsi, o cümlədən KİV və QHT-lərlə birgə ictimaiyyət arasında 

aparılan təbliğat tədbirləri hesabına qırıntı hallarının ilbəil azalması 

nəticəsində Beynəlxalq Ekoloji Fəaliyyətin Nəticələrinin İndeksi 

(Environmental Performance İndex) üzrə aparılmış beynəlxalq 

araşdırmanın yekunları barədə hesabatda Azərbaycan birinci yerə layiq 

görülüb. Son illərdə meşələrin mühafizəsi, bərpası, yeni meşə və 

yaşıllıqların salınması məqsədilə bir sıra tədbirlər görülüb. Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, 2014-cü ildə 10.125 hektar 

sahədə meşəbərpa tədbirləri, o cümlədən 2.640 hektar sahədə meşə əkini 

və səpini işləri yerinə yetirilib və 3,86 milyon ədəd ağac əkilib. Meşələrin 

təbii bərpasına kömək tədbirləri 7.485 hektar sahədə aparılıb.  

   Azərbaycanda ağac emalı Məlum olduğu kimi ağac emalı sənayesi 

əsasən aşağıda göstərilən bir neçə alt sənaye qruplarını özündə 

cəmləşdirir:  

- Taxta-şalban istehsalı;  

- Standart taxta evlərin istehsalı;  

- Taxtadan tikinti blokların və lövhələrin istehsalı;  

- Faner, taxta-yonqar lövhələrin istehsalı;  

- Taxta taranın istehsalı; 



 - Sellüloz-kağız istehsalı;  

- Mebel istehsalı;  

- Digər ağac emalı istehsalatları (məsələn kibrit, diş çöpü, sıxac, xırda 

mətbəx ləvazimatı və s.).  

Əhalinin sürətli artımı, həyat standartlarının yüksəlməsi və oxuma 

vərdişlərinin çoxalması kağız istehlakını artırır. Ölkə nə qədər çox inkişaf 

etmişdirsə, orada oxuma-yazma vərdişləri də bir o qədər yüksəkdir. Kağız 

istehlakı ölkədəki gəlir səviyyəsindən də asılıdır. 

Kağızlar təyin olunmuş məqsədlər üçün istifadə olunduqdan sonra 

tullantıya çevrilir. Əslində, zibil olaraq qiymətləndirilmiş kağızlar hələ də 

funksiyalarını yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdirlər və müxtəlif kağız-

karton çeşidlərinin istehsalı üçün bol və ucuz xammal xüsusiyyətini 

daşıyırlar. 

Kağız tullantılarını aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək mümkündür: 

 Qablama kağızı. Bunlardan çeşidli maddələrin 

qablaşdırılmasında istifadə olunur. Məsələn, qırılma ehtimalı 

olan məhsulların arasına qoyularaq onların zədələnib 

korlanmasının qarşısı alınır, inşaat sektorunda fəaliyyət 

göstərən şirkətlərdə sementlərin, yeyinti sahəsində meyvə-

tərəvəz, şəkər tozu, un kimi qida məhsullarının 

qablaşdırılmasında istifadə olunur. 

 Qəzet-ofis kağızları. Oxunduqdan və istifadə olunduqdan sonra 

kağızın təkrar emal edilməsi xammala olan tələbatı azaldaraq 

ölkə iqtisadiyyatına fayda bəxş edir. Məktəb və digər təhsil 

ocaqları, surətçıxarma mərkəzləri, şirkət ofisləri, jurnal, qəzet, 

nəşri ilə məşğul olan müəssisələr, banklar və digərləri kağız 

istehlakının əsas mənbələrini təşkil edirlər. 

 Karton. Bu məhsul, əsasən, öncədən qablaşdırılmış məhsulların 

yerləşdirilməsi zamanı istifadə olunur. Məsələn, konserv 



qutuları, süd butulkaları və digər bu kimi məhsullar istehsal 

olunduğu yerdən pərakəndə satış məntəqələrinə göndərilərkən 

karton qutulara yerləşdirilir. Həmçinin, məişət və elektronik 

cihazların qutuları da kartondan hazırlanır. Karton 

səskeçirməyən struktura malik olduğundan izolyasiya məqsədilə 

də istifadə olunur. Karton ən çox istehsal və istehlak olunan 

kağız çeşidi olaraq fərqlənir (4). 

Evlərdə, iş yerlərində və təhsil müəssisələrində kağızlar digər 

tullantılarla birgə atıldığından onların sonrakı mərhələlərdə, yəni tullantı 

çeşidləmə zavodlarında ayrılıb toplanması çətin məsələyə çevrilir. Belə 

olduqda onun əksər hissəsi ya məhv olur, ya da digər zibillərdən kirlənmiş 

olur ki, bu da onların təkrar emalını mümkünsüz edir. emal edilməmişdən 

öncə kağızlar ləkələrdən təmizlənməlidir. Bu proses əlavə vəsait tələb edir, 

həmçinin, işin gedişatını ləngidir. Kağızın mənbəyində çeşidlənməsi, yəni 

digər zibillərdən ayrı atılması (bunun üçün xüsusi qutular təyin edilir) onun 

rahat və daha əlverişli emalını təmin edir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 

AKKİK MMC bu məqsədlə bir çox ali təhsil müəssisələri və dövlət orqanları 

ilə əməkdaşlıq edir. Bu müəssisələrdə kağız tullantıların ayrıca toplanması 

üçün xüsusi qutular yerləşdirilmişdir. 

Əhalinin maarifləndirilməsi və toplamanı icra edən şəxslərin işin 

tələblərinə riayət etməsi toplanan kağızın keyfiyyətinə təsir göstərir. Təkrar 

emal üçün ən dəyərli kağız xammalı digər tullantılarla qarışmamış, 

üzərində yapışdırıcı olmayan kağızlardır. “Yoluxmuş” tullantıların ayrılması 

artıq vəsait, enerji və zamanın sərf olunmasını tələb edir. Buna görə də, 

təkrar emal ilə məşğul olan şirkətlər tullantıların mənbəyində 

çeşidlənməsində maraqlıdırlar.  

Kağızın əsasını sellüloza təşkil edir. O, həm rənginə, həm də 

ölçüsünə görə fərqlənir. Əsasən, 3 rəngdə, ağ, sarı və qəhvəyi olur. 

Sellüloza ölçüsü böyük olan kağız daha keyfiyyətli hesab olunur. Kağızın 

təkrar emal zamanı keçdiyi mərhələlər onun həm dəyərini, həm də 



keyfiyyətini müəyyən edir. Yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş tullantı 

kağızlar preslənir, bu da onların həcminin mümkün qədər azalmasına və 

nəticədə daşınma xərclərinin ixtisarına şərait yaradır. Emaldan əldə 

olunacaq məhsulun keyfiyyətinin yüksək olması üçün kağızın müxtəlif 

yağlarla ləkələnməməsinə və islanmamasına önəm vermək lazımdır. 

Kağızın təkrar emal düvrü istifadə olunaraq atıldığı andan başlayır. 

Toplanmış tullantılar çeşidləmə müəssəsinə gətirilir. Burada kağız mənşəli 

zibillər ayrılaraq onların təkrar emalı ilə məşğul olan fabriklərə göndərilir. 

Burada onlar su və digər maddələrlə qarışdırılaraq həlim halına salınır. 

Xüsusi ələk vasitəsilə əsas kütlədən yad maddələr ayrılır. Daha sonra bu 

qarışıq preslənir, qurudulur və düzləştirilir. Nəticədə müxtəlif kağız 

məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan ikinci dərəcəli xammal əldə 

olunur .  

Kağızların mənbəyində çeşidlənməsi və ayrıca toplanaraq təkrar 

emala cəlb edilməsində əhalinin məlumatlandırılması mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Əhalinin bu barədə lazımi səviyyədə məlumatlı olması yenidən 

istifadə ediləcək kağızların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verir. 

Bundan əlavə, kağızdan istifadə edən şəxslər bilməlidir ki, onun hər iki 

tərəfindən istifadə etmək lazımdır. Belə olduqda, kağız israfinin müəyyən 

dərəcədə qarşısı alınmış olur. Tullantı kağızının qiymətləndirilməsi və 

yenidən emal edilərək istehsala təqdim olunması bir çox sahədə səmərəli 

fəaliyyəti təmin edir. Onlara aşağıdakılar aiddir: 

 Bildiyimiz kimi kağız istehsalının başlıca xammalını ağaclar təşkil 

edir. Ölkəmizdə mövcud olan meşə ehtiyatları kağıza olan daxili 

tələbatı ödəməyə yetmədiyindən istehsal üçün gərəkli olan 

xammal idxal edilir. Kağızın yüksək miqdarda istehlakı xammalın 

idxalına çəkilən xərcləri artırır. Bu isə valyutanın ixrac edilməsi 

nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir. Halbuki, ölkə 

ərazisində əmələ gələn kağız tullantıları emal olunaraq ikinci 



dərəcəli xammal kimi istehsalda istifadə edilsə, xammala olan 

tələbin 90%-i idxala ehtiyac qalmadan ödənər. 

 Ağacdan kağız istehsalı zamanı tələb olunan kimyəvi maddələr 

atmosferin bəzi zərərli qazlarla çirklənməsinə səbəb olur ki, təkrar 

emal zamanı çirklənmə dərəcəsi nisbətən aşağı enir. Bu da 

fəaliyyətin ekoloji baxımdan səmərəli olmasına yol açır. 

 Tullantılardan kağız istehsalına sərf olunan enerji eyni miqdarda 

kağızın oduncaqdan hazırlanması üçün tələb olunan enerjinin 

yarısından da azdır. 

 

10. KİMYA , METALLURGİYA VƏ MAŞINQAYIRMA 

SƏNAYELƏRİNİN TULLANTILARININ UTİLİZASİYASI. 

Metallurgiya sənayəsi – çıxarılan faydalı qazıntıların hazırlanması və 

zənginləşdirilməsi ,hazırlanmış xammaldan metalların alınması prosesi 

metalların təmizlənməsi, metallik ərintilərin istehsalı və yayma prosesi 

(metal parçasına lazimi forma vermək üçün onu 2 val arasından 

keçirmə)əhatə edir. Metalların və ilkin filizin müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq, 

qara metallurgiya (dəmir və onun karbon vədigər elementlərlə 

ərintiləri:polad, çuqun , ferroərintilər) və əlvan metallurgiyaya (bütün qalan 

digər metallar və onların ərintiləri ) ayrılır. 

 Qara və əlvan metallurgiya , dağ-mədən sənayəsi kimi , ayrılan 

qazlarla və bərk tullantılarla atmosferi çirkləndirənintensiv mənbələrdən 

biridir. Adətən mineralları torpaqdan bir və ya bir neçə üsullarla çıxarırlar 

:açıq çıxarılma yolu ilə ,yeraltı çıxarılma , məhlullar və ya qarışıqların 

sovrulması və həmçinin yeraltı qələviləşdirmə. Birinci metoda ucuz başa 

gəldiyinə görə daha çox üstünlük verilir. Lakin onun da çatışmayan 

cəhətləri vardır. Məsələn dəmir filizindən dəmir filizi konsentrantı 

istehsalının texnologiyası sxematik olaraq aşağıdakı kimi təsviretmək olar:  



 əvvələ , üst şökmə süxurları ayırmaq və filiz yataqlarını aşkarlamaq 

üçün ,açıb-çıxarılma işləri aparılır.sonra, partlayıcı işlər yəni ,filiz 

karxanada partladılır. 

 Filiz ardıcıl olara dəyirmanda iri ,orta və kiçik ölçüdə xırdalanır. 

 Filizin sonuncu işlənməsi –toz şəkilli hala qədər xırdalanması və 

zənginləşdirilməsi –zənginləşdirmə fabrikinin dəyirmanlarında 

aparılır. Zənginləşdirmə üçün dəmirin maqnit xassəsindən istifadə 

olunur :dəmir ilə zəngin olan hissəciklər maqnit ilə tutulur ,lazımsız 

süxur su ilə yuyulur. 

Filizin xırdalanması və işlənməsi prosesimin tonlarla tozun əmələ 

gəlməsinə səbəb olur . bundan başqa dəmir filizinin hasilatı prosesi çıxan 

nümunə və şlakların yanlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bütün bunlar 

isə kombinatın ətrafında böyük ərazilərin tutulmasına səbəb olur.  

Filizin çıxarılması və emalı havanın çirklənməsinə səbəb olur. Xammal 

hazırlanarkən filizin və koksun domna sobasına doldurulması zamanıçox 

miqdarda toz əmələ gəlir. Domnada baş verən proseslər özü də domna 

sobasında əmələ gələn   toksiki dəm qazının miqdarına görəhavanın 

çirklənmə mənbəyidir. 

Metallurgiya və bir çox digər istehsal sahələrində əsas ekoloji 

istiqamətlərdən biri –təbii xammalın kompleks şəkildə istifadə olunması 

,texnologiyaların təkmilləşdirilməsi  ,az tullantılı və tullantısız  istehsal 

sahələrinin yardaılmasıdır.Misal üçün , dəmirin kokussuz, domnasız 

alınması metodudur ki , bu zaman dəmir filizi konsentratları hidrogen qazı 

və ya təbii qaz ilə reduksiya olunur. Bu isə atmosferə zərərli maddələrin 

atılmasınınpraktk olaraq təmamilə azalmasına ,əmələ gələn tullantı  

sularının miqdarının azalmasına səbəb olur.  

    Maşınqayırma və metallurgiya sənayelərinin tullantıları və işləmə 

müddəti başa çatmış metal avadanlıqlar metal tullantılar (metalo-lom) 

adlanır. Yer kürəsində milyon tonlarla metal qalıqları ətraf mühitdə qalaraq 

fiziki, kimyəvi proseslər nəticəsində ekoloji problemlər yaradırlar. Belə ki, 



metal tullantılar havada oksidləşərək metal səthində dəmir oksid təbəqəsi 

yaradır. Dəmir oksid birləşməsində yaranan korroziya və pas ətraf mühitin 

korlanmasına, bitkilərin məhvinə, torpaq resurslarının sıradan çıxmasına, 

havanın korlanmasına səbəb olur. Dünya sivilizasiyası yaranandan həmişə 

tullantılar mövcud olub. Insanın istifadəsində olan əşyalar istifadə 

müddətində yararsız hala çevrildikdən sonra istifadədən çıxaraq tullantıya 

çevrilir. Dünyada minlərlə irili-xırdalı maşınqayırma, metallurgiya, təyyarə, 

gəmiqayırma və başqa müəssisələr istehsal etdikləri və istehlak edildikdən 

sonra yararsız hala düşərək metal tullantıları yaradır və onlar müəyyən 

ərazilərdə yığılaraq ətraf mühit üçün qorxulu mənbələrə çevrilirlər. Metal 

tullantıların ətraf mühitdə yaratdıqları ekoloji zərəri qiymətləndirmək üçün 

tullantılarda yaranan korroziya prosesini araşdıraq. Ümumiyyətlə, 

metalların korroziyası onların kimyəvi, elektrokimyəvi, biokimyəvi təsirlər 

nəticəsində dağılaraq yararsız hala düşməsidir. Konkret olaraq korroziya 

xarici mühitin təsirindən metal və ərintilərin dağılmasıdır. Bəzi metallarda 

dağılma prosesi təkcə metalın səthində deyil, onun daxilində də baş verir. 

Bu isə metalın kristal qəfəsinin dağılmasına və onun özünəməxsus 

xassələrinin itirilməsi ilə nəticələnir. Belə metallarda lay-lay parçalanmalar 

başlayır. Pasların torpaqda toplanması isə onun biokimyəvi və fiziki 

xassələrinə mənfi təsir göstərərək məhsuldarlığının azalmasına səbəb olur. 

Korroziya nəticəsində ölkələrin iqtisadiyyatına böyük ziyan dəyir. Belə ki, 

1984-cü ildə Fransanın dəniz qurğularına dəyən zərər 80 milyon frank 

olmuşdur. Hər il Avstraliyada bioloji korroziyadan dəyən zərər 25 milyon 

dollar, Yeni Zelandiyada 5 milyon dollar təşkil edir. ABŞ-da bioloji 

korroziyanın gəmiçiliyə vurduğu ziyan ildə 10 milyon, yeraltı metal 

borularda sulfat reduksiyaedici mikrobların vurduğu ziyan milyon dollara 

çatır. 

11. KƏND TƏSƏRRÜFATI , QİDA SƏNAYESİ 

TULLANTILARININ EMALI VƏ UTİLİZASİYASI. 



    Sənaye sahələrinin bir tərkib hissəsi kimi qida səanyesi bütövlükdə 

maddi istehsal daisrəsinə aiddir və geniş təkarar istehsal prosesində ictimai 

əmək bölgüsünün müəyyən funksiyalarını yerinə yetirir. Qida sənayesi 

müxtəlif sahələr kompleksi olduğundan onların təsnifləşdirilməsi və 

qruplaşdırılması məqsə ilə nəinki məhsulun istehlak xüsusiyyətini, habelə 

təşkilati texniki şərtləri, idarəetmənin, planlaşdırmanın, təchizatın vəhdətini 

xarakterizə edən bir sıra əlamətlər seçilir. 

   Qida sənayesi sahələrinin istehsalın təşkili vəhdət əlaməti üzrə 

qruplaşdırılması məqsədili mahiyyətə malikdir. Bu qruplaşdırma istehsalın 

təmərküzləşmə və ixtisaslaşması, müəssislərin coğrafi cəhətdən 

yerləşdirilməsi , istehsal texniki və xammal bazasının, habelə ayrı-ayrı 

müəssisələr və sahəlr arasındakı kooperativləşdirilmiş əlaqələrin 

xzarakterik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq operativ idarəetmənin, cari və 

perspektiv planlaşdırmanın müəyyən təşkilati formalarını təmin etmək 

üçündür. Bu əlamətinə görə qida səanyesinin bütün sahəsi 

(ixtisaslaşdırılmış sahələr) tamlı məhsullar, ət və süd, balıq 

yarımsahələrində qruplaşdırılmışdır. Bu yarımsahələr təsərrüfat 

rəhbərliyiniun təşkilati qida sənayesi, ət-süd sənayesi və balıq təsərrüfatı 

nazirlikləri vasitəsilə həyata keçirlir. Tamlı məhsullar yarımsahəsinin 

tərkibinə əsasaən kənd təsərrüfatı bitki xammalının emalı üzrə 

ixtisaslaşdırılmış bütün sahələr daxilidr. Ət və süd yarımsahəsi xammal 

kimi, başlıca olaraq, heyvandarlıq məhaullarından istifadə edən 

ixtisaslaşdırırlmış sahələri öz tərkibində birləşdiri. Balıq yarımsahəsi nəinki 

balıq emalı üzrə istehssalları, habelə balıq ovunu və dəniz heyvanının 

çıxarılmasını, həmçinin balıq yetişdirməni balıq yetişdirmə müəssislərini, 

balıq müəssislərini) birləşdirir. Geniş mənada qida sənayesi öz tərkibində 

həmçinin unüyütmə-yarma sahəsini və kombinə edilmiş yem sənayesini 

birləşdirir.  

    Məlum olduğu kimi , bütün ictimai məhsul iki hissəyə:  



istehsal vasitələrinə (1) və istehlak şeylərinə (2), 

sənaye məhsulu isə iki qrupa “bölünməyə səbəb geniş təkarar istehsaA” 

qrupuna və “B” qrupuna bölünür.  

    Belə l prosesində bu və ya digər sənaye sahəsinin və onun məhsulunun 

rolu olmuşdur, yəni bu təsnifatın əsasında məhsulun rolu olmişdur, yəni bu 

trəsnifatın əsasında məhsulun faktiki istehlak prinsipi və ya onun iqtisadi 

təyinatını prinsipi qoyulmuşdur. Qida sənayesi, əsasən bilavasitə şəxsi 

istehlak maddələri istehsal edir və bütövlükdə “B” qrupu sənayesinə(ictimai 

istehsalın ikinci bölməsinə) aid edilir. Bunula belə, qida sənayesi məhsulun 

bir hissəsi son hazır məhsul, yəni istehlak şeyləri almaq üçün son hazır 

məhsul, yəni istehlak şeyləri almaq üçün xamman kimi işlədirlir. Məsələn, 

şəkər tozu_parça-qənd, qənnadı məmulatları istehsalı üçün spirt-likor-araq 

məmulatı üçün, bitki yağımarqarin, mayenez istehsalı üçün, un –

çörəkbişirmə, makaron və biskivit məmulatlatı və s. hazırlamaq üçün 

istifadə olunur. Bununla belə, qida sənayesi məhsulu qismən xalq 

təsərrüfatının başqa sahələrində xammal və material kimi istifadə olunur. 

Məs., qida sənayesində istehsal olunann nişastanın bir hissəsi toxuculuq 

sənayesində(köməkçi material kimi, birki yağı-lak və boya, spirt-kimya 

sənayesində və tibbdə istifadə edilir). “A” qrupuna ət, unüyütmə, spirt, 

maya, nişasta-patka, duz, yağ-piy sahələri məhsulun əksər hissəsi, “B” 

qrupuna isə çörəkbişirmə, qənnadı, makaron, lokor-araq, şərabçılıq (üzüm 

şərabı), pivəbişirmə, süd, meyvətərəvəzkonserv və digər qida sənayesi 

məhsulları aiddir. Istehsal vasitələri istehsalının üçüstün artması qanuni 

geniş təkrar istehsalının ümumi qanunundur. Bu qanununtəsiri özünün qida 

səanyesi çüçün kənd əsərrüfatı və sənaye xammallarının istehsalında 

göstərir, çünki qida müsəssisələrinin xammalla tam təchizi, onun 

ehtiyatlarının mövcudluğu, əhalinin sənaye əsasında hazırlanmış qida 

məhsullarına oaln tələbatını daha tam ödəmək və hazır məmulatların 

istehsalının hcmini artırmaq üçün zərurui şərtdir.  



    Bütün sənayesinin hasilat və emal sənaye sahələrinə bölünməsinə 

uyğun olaraq qida sənayesi də əmək əşyalarına təsir xarakterinə görə 

həmin iki qrupa bölünür. Hasiledici qrupuna təbiətinözündə mövcud olan 

əmək əşyalarının əldə edilməsi ilə məşğul olan sahələr (istehsallar) daxildir. 

Bu, balqıtutma və dənzi heyvanlarının hasili, duz, mineral suların 

çıxarılmasıdır. Lakin qida sənayesidə əksər sahələr (və istehsallar) emal 

sənayesinə aiddir,onlar kənd təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı 

xammalını (məs: balığı) yenidən emal edirlər. Xammalın daha qənaətlə 

işlədiolməsini, onun kompleks ifadəsini, həmçinin süni materiallarının 

yaradılmasını təmin edən texniki tərəqqi nəticəsi olaraq emal sahələrinin 

xüsusi çəkisi daima artır. Xammal növlərindən asılı olaraq qida səanyesinin 

sahələri 3 qrupa bölünür:  

1.Heyvanat mənşəli xammalı yenidən emal edən sahələr; 

 2.Bitki mənşəli xammaldan istifadə edən sahələr;  

3. Qeyri-kənd təsərrüfatı xammalını yenidən emal edən sahələr. 

 Qida sənayesi müəssislərinin başlıca olaraq ərazi üzrə yerləşdirilmsəini 

əsaslandırarkən, sahələrin (və istehsalların) xammalın emal olunma 

mərhələsinə görə təsnifatı böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu əlamətinə görə 

qida sənayesinin bütün sahələri (istehsalları) iki qrupa bölünür: Xammalı 

ilkin emal edən sahələr; Xammalı təkrar emal edən sahələr 

 

12. YÜNGÜL , TEKSTİL VƏ PLASMAS SƏNAYE 

TULLANTILARININ EMALI VƏ UTİLİZASİYASI. 

Plastik qablaşdırma tullantıları ətraf mühiti çirkləndirən əsas 

faktorlardan biridir. Bərk məişət tullantılarının tərkibində plastik tullantıların 

miqdarı 1960-cı illərdə 1 faizə qədər olmuşdursa, hazırda bu göstərici 12 

faizdən çoxdur. Vəziyyəti mürəkkəbləşdirən cəhətlərdən biri də plastik 



tullantıların təbiətdə yüz illər ərzində parçalanmaması, miqdarının isə ilbəil 

artmasıdır. Araşdırmalar göstərir ki, bu tullantılar düzgün idarə 

olunmadığından ətraf mühiti və sututarları çirkləndirir, kənd təsərrüfatı 

torpaqlarının dərin qatlarına keçərək bitkilərin normal inkişafını ləngidir və 

məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən, həmin 

tullantılar yanan zaman əmələ gələn toksiki tüstü atmosfer havasını 

zəhərləyir. Odur ki, plastik tullantıların təbiətə mənfi təsirinin aradan 

qaldırılması ətraf mühitin qorunması sahəsində prioritet hesab olunur. 

Ətraf mühitə təsiri azaltmaq və idarəetmə səviyyəsini təkmilləşdirmək 

məqsədilə 1994-cü ildə Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün "Qablaşdırma və 

qablaşdırma tullantıları haqqında” 94/62/EC saylı Direktiv qəbul 

olunmuşdur. Bu Direktivdə qablaşdırma tullantılarının azaldılmasına, 

qablaşdırma vasitələrindən təkrar istifadəyə dair müddəalar nəzərdə 

tutulmuş, qablaşdırma tullantılarının təkrar emalı və utilizasiyası üzrə 

kvotalar müəyyən edilmişdir. Tullantıların emalı səviyyəsinin inkişafı nəzərə 

alınaraq, bu kvotalara dövri qaydada yenidən baxılır. Məsələn, Direktivə 

görə, qablaşdırma tullantılarının 50-65 faizi çeşidlənməli və utilizasiya 

edilməli, bütün qablaşdırma materiallarının 25-45 faizi təkrar emal 

olunmalıdır. 2001-ci ildə həmin kvotalara yenidən baxılmış və utilizasiya 

kvotası 6070 faiz, təkrar emal kvotası isə 55-70 faiz müəyyən edilmişdir. 

Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər qablaşdırma tullantılarının əmələ 

gəlməsinin qarşısını almaq və bu tullantıların ətraf mühitə təsirini azaltmaq 

üçün qablaşdırma tullantılarından təkrar istifadə sisteminin 

formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görürlər. Eyni zamanda, nəzərdə tutulan 

hədəflərə nail olmaq üçün qablaşdırma tullantılarının, o cümlədən plastik 

qablaşdırma tullantılarının qaytarılması və ya toplanılması, təkrar emalı 

sistemləri tətbiq edilir. Bu məqsədlə bir sıra Avropa ölkələrinin 

qanunvericiliyi Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmışdır. 



Bir sıra Avropa ölkələrində qablaşdırma materiallarının toplanmasının, 

utilizasiyasının və təkrar emalının maliyyələşdirilməsini qeyri-kommersiya 

təşkilatları (fondlar) həyata keçirirlər. 

Məişət tullantılarının təsnifatına nəzər yetirdikdə, məişətdə, restoranlarda, 

iş yerlərində, bir sözlə insan yaşayışı olan hər yerdə əmələ gələn və təkrar 

emala yararlı tullantı kimi qiymətləndirilən plastik tullantıları görə bilərik. 

Plastik tullantıların həcminin əsas hissəsini gündəlik istifadə etdiyimiz pet 

butulkalar təşkil edir. Su, süd, hər cür içki maddəsi, benzin kimi gündəlik 

həyatda tez-tez istifadə edilən maddələr şüşədən əlavə pet butulkalar 

içində mühafizə edildiyindən, kommunal-məişətdə demək olar ki, hər gün 

istehlak edilir və ətraf mühitə atılır (lakin nəzərə alınmalıdır ki, pet butulkada 

qida saxlamaq təhlükəlidir, çünki qida ilə reaksiyaya girərək onu təhlükəli 

edə bilər, xüsusilə yay aylarında) . Lakin düzgün ekoloji qiymətləndirilərsə, 

həm iqtisadi həm ekoloji baxımdan dəyərləndirilərək, təkrar emal oluna 

bilər. Təkrar emal olunan ehtiyatlar bazarının çox hissəsi plastik tullantıların 

payına düşür və tədqiqat işində bu proses pet butulkası timsalında 

göstərilir. Pet butulkalar, istehsal olunduğu, kəşf olunduğu ilk gündən, 

məişətdə qida (su, süd, digər qida maddələri və s.) saxlanılması üçün 

istifadə olunan ideal əşyaya çevrilib. Plastik əşyalara nisbətən insanlar 

tərəfindən şüşələr daha çox istehlak olunur. Buna səbəb isə şüşələrin daha 

ekoloji təmiz olmasıdır. Hətta bu xüsusiyyət süd, qatıq istehsalı ilə məşğul 

olan şirkətlərin rəqabət üstünlüyü kimi istifadə olunur (əhali müasir dövrdə 

ekoloji təmiz məhsul almağa can atır). Mayelərin, ümumiyyətlə şüşədə 

saxladığımız hər hansı qidanın dadı dəyişmədiyi və ya hər hansı qoxu 

yaranmadığı üçün şüşə ən ideal seçimdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 

pet butulkalar bu effekti vermir. Ümumiyyətlə PET (Polietilen tereftalat 

C10H8O4) və ya PETE poliefir ailəsinə aid termoplastik bir polimer 

materialdır. İçki vəsaitlərinin böyük bir hissəsi (su şüşələri) PET 

maddəsindən hazırlanır. Emal olunarkən istiliyin temperaturundan asılı 

olaraq tamamilə şəffaf və ya qeyri-şəffaf formada istehsal edilə bilər. Ən 



əhəmiyyətli xüsusiyyətləri yüngül olması və yaxşı bir qaz keçiriciliyi 

olmasıdır. Yenidən emal - 60 - olunmağa qarşı olduqca dayanıqlıdır. 

Termoplastik bir vəsait olaraq çox çətin plastik deformasiyaya məruz qalır. 

Pet butulkaların təkrar emalı onların başqa istifadə oluna bilən əşyaya 

çevrilməsi prosesidir. Gündəlik həyatın imtina edilməz elementləri arasında 

girən bir məhsul pet ya da digər adı plastik butulkalar olan əşyalardır. Pet 

butulka istehsal olunmamışdan əvvəl xam maddə halında olur və bunun 

qəlib şəklinə çevirilməsi ilkin proseslərdəndir. İstehsal yerlərində bunu edən 

fərqli formada maşınlar (qurğular) var. Xam maddə xüsusi şərtlərdə 

qurudulduqdan sonra qəliblərə (formalara) qoyular. Qəlib (forma) çıxdıqdan 

sonra soyuq su ilə soyudulur. Digər əhəmiyyətli detal isə pet butulka 

istehsal edən qurğunun ətrafa buraxdığı istilikdir. Bu istiliyin müəyyən 

olunmuş temperaturlarda olması mütləqdir, əks təqdirdə istehsal düzgün 

getmir. Bundan sonrakı mərhələ isə pet butulkanın əsl formasını verən 

mərhələdir. Bu hissədə qəlibə xüsusi maşınlar ilə hava təzyiqi tətbiq olunur 

[21,23,25,28,29]. İyirmi birinci əsr texnologiyasında pet butulkalar polietilen 

pelletlərdən “Preform injection” yəni əvvəlcədən müəyyənləşdirilimiş, 

formalaşdırılmış inyeksiya (yeridilmə) ilə istehsal edilir. Polietilen pelletlər 

digər plastik materialın istehsalı üçün istifadə olunanlardan daha kövrəkdir. 

Xüsusi qurğu, polietilen pelletləri əridərək (10 saniyədə) inyeksiya 

maşınlarına boşaldır. İstehsal olunacaq olan hər pet butulkanın qəlib 

ağırlığı və “preform”-u litrinə görə müəyyən edilir. Daha sonra hidravlik 

silindr ərimiş kütləni soyudur (1 saniyədə 144 ədəd). Ən çox istifadə edilən 

0,5 litr pet butulkanın ortalama ağırlığı 17 qramdır. Pet butulkalar daha çox 

məişətdə istifadə olunduğundan məişət tullantıları hesab olunur (az qismdə 

tibbdə, sənayedə və s. istifadə olunur). Lakin istehlak olunan istənilən 

material kimi pet butulkalar da istifadə olunduqdan sonra tullantı hesab 

edilir və ətraf mühitə atılır(çürümür). Əgər düzgün çeşidlənib, yığılarsa, 

qiymətləndirilib yenidən emal olunarsa həm iqtisadi dəyəri həm də ekoloji 

keyfiyyəti artmış olar. Beynəlxalq təcrübə (yəni Almaniya, Yaponiya, ABŞ-



da və s.) göstərir ki, xaricdə pet butulkaların məişətdə düzgün yığılması 

üçün müəyyən motivasiya edici kompaniyalar təşkil olunur. Məsələn, 

Almaniyada demək olar ki, hər məhəllədə xüsusi qurğu yerləşdirilib ki, bura 

əhali pet butulkaları gətirib, atır və atdığı pet butulkanın sayının 

müqabilində aparat pul qaytarır. Türkiyədə bu qurğu bəzi məktəblərdə 

yerləşdirilərək həvəsləndirici rol oynayır. Azərbaycanda vəziyyət heç də 

ürək açan deyil, çünki nəinki pet butulka ümumiyyətlə təkrar emal oluna 

bilən/bilməyən tullantılar haqqında ekoloji maariflənmə çox zəifdir və ölkədə 

məişət tullantılarının dəyərləndirilməsi prosesi yeni sahədir. Lakin düzgün 

ekoloji təhsil tətbiq olunarsa, təkrar emal olunan tullantıların ayrı-ayrı 

çeşidlənib, yığılması üçün dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər (cərimələrin, 

ödənişlərin tətbiqi) görülərsə bir nəticə əldə etmək olar. Azərbaycanda hələ 

ki, pet butulkaların təkrar emalı prosesi zibil maşınları ilə gətirilən torbaların 

Çeşidlənmə Zavodunda çeşidlənərək onların ayrılması ilə başlayır. Əgər 

pet butulkalar ayrı-ayrı şəkildə toplanarsa təkrar emal prosesinin müddəti 

dəfələrlə azalar, bu da gün ərzində emal prosesinin iqtisadi səmərəliliyini 

artırar. Çeşidlənmə Zavodunda pet butulkalar çeşidlənərək, xüsusi 

konteynerlərə yığılır və bu sahə üzrə sifarişçi olan, Sumqayıt zavoduna ( 

Sumqayıtda Azərbaycan Kağız və Karton İstehsalat Kombinatı nəzdində 

Kağız və Kartonun təkrar emal müəssisəsi mövcuddur ki, burada həmçinin 

plastmas məhsulların təkrar emalı həyata keçirilir) göndərilir (yaxın 

gələcəkdə isə Balaxanı Sənaye Parkının rezidenti AZ.Ekol MMC-ə pet 

butulkaların emalı ilə məşğul olacaq). Burada pet butulkaların təkrar emalı 

prosesi həyata keçirilir. Təkrar emala girəcək pet butulkalar əvvəlcə 

çeşidləmə konteynerində rəng ayrıseçkiliyi ilə əl ilə sortlanır. Daha sonra 

müxtəlif rəngli butulkalar uyğun konteynerə nizamlı şəkildə yığılaraq, ölçüsü 

kiçilmək üçün ( 10-12 mm. qədər) xüsusi maşına gətirilir. Burada pet 

butulkaların üzərinə üst depodan su püskürdülməsi həyata keçilir ki, bu da 

çirkli butulkaların ön yumasını təmin edir. Maşınının altında olan spiral 

boltlardan petlər, qapaq və etiketdən ayrılması üçün su hovuza gətirilir. 



Burada ayrılan qapaq və etiketlər xüsusi aparat vasitəsilə hovuzdan 

götürülür (hovuzun dibində xüsusi qurğu olur ki, qapaq və etiketləri ayırır, 

onlar üzə çıxır) və aşağı təzyiqlə gedən təkrar emala yönləndirilir. Dibdə 

qalan pet butulkalar suyun üzünə çıxaraq, hovuzun xaricində olan 

seperatora gətirilir (qapaqlardan fərqli olaraq butulkalar yüksək təzyiq 

verilərək emal olunur, yəni butulka və qapaqlar üçün proses demək olar ki, 

eyni olsa da, verilən təzyiqlər fərqlidir). Bu seperator pet butulkaların 

üzərində olan su və çirkləri ayırır və vəsaiti kimyəvi yuma aparatına daşıyır. 

Burada petlər 90ºC-də su və kimyəvi maddələr ilə yuyulur. Bu əməliyyat 

həm vəsait üzərindəki çirkləri, həm də yazıları yapışdırmaq üçün istifadə 

olunan yapışqan qalıqlarını təmizləyir (yapışqan PET vəsaitinin təkrar emal 

olunduqdan sonra istifadə edildiyi sahələrdə problemə səbəb olduğu üçün, 

bu proses əsnasında tamamilə təmizlənməsi lazımdır). Yuma maşınından 

çıxan PET vəsait üzərində olan kimyəvi maddələr, neytrallaşdırma 

cihazında rəqəmsal ölçülü xüsusi nasoslarda (dosing pump) 

zərərsizləşdirilir. Daha sonra sentrifuqa separator vəsait üzərində olan suyu 

ayırır və qurulayır. Sentrifuqa separatordan keçən vəsaitlər xüsusi 

ventilyatora tökülür ki, buradan da isti hava tunellərinə gətirilir (bu zaman 

nəmi alınır) və tunelin (xəttin) sonunda quru formada kisələnir (torba 

şəklində yığılır). Yığılmış xırda-xırda hala gəlməsi üçün xüsusi cihaza 

aparılır və sonra əridilərək istehsala yönlənir . Nəzərə almaq lazımdır ki, 

plastik butulkalar təkrar emala yararlı olsa da (termoplastiklər), şüşə 

butulka kimi iqtisadi səmərəli deyil. Çünki plastik butulka emal ediləndən 

sonra yenidən butulka kimi istifadə oluna bilmir. Bu cür təkrar emala 

“downcycle” deyilir. Downcycle, istifadə edilmiş əşyaların daha az 

keyfiyyətdə məhsullara çevrilməsidir. Pet butulkaların təkrar emalından 

şlanqlar (evlərin tikilməsində kabellərin yerləşdirilməsi üçün lazım olur), 

borular, vedrə, ləyən, plastik mebel əşyaları, meyvətərəvəz saxlamaq üçün 

plastik yeşiklər, zibil torbaları, qaçış aparatının yerimə bandı və s. 

hazırlanır, lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, plastik vəsaitlər mümkün 



qədər az istifadə (istehlak) olunmalıdır. Təkrar emal olunan vəsaitlər də 

FDA (Food and Drug Administration) tərəfindən müəyyən icazələrə cavab 

verdikdən sonra istifadə oluna bilər. Ümumiyyətlə təkrar emal olunmuş 

petlər qətiyyən qida və tibb sektorunda istifadə oluna bilməzlər. 

 

13.BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ EMALI VƏ 

UTİLİZASİYASI. 

 

Bərk məişət tullantıları (bmt-lər) , əsasən məişətdə yaranan tullantılardan 

ibarətdir, bəzən məişətdə yaranan kommersiya tullantıları da buna aid 

edilir. Bunlar təhlükəli sənaye tullantıları istisna edilməklə, bərk və 

yarımbərk xarekterli tullantılardır. Qalıq tullantılar, çeşidlənməyən və 

yenidən emal olunmayan məişət xarakterli materialların əsasında yaranır. 

Bərk məişət tullantılarının tərkibi əsasən - ərzaq tullantıları, kağız, karton, 

plastik, tekstil, dəri, həyət-bağ tullantıları, taxta, şüşə, metal, kül,təhlükəli 

məişət tullantıları: dərmanlar, boyalar, kimyəvi maddələr, işıq və fluoresyent 

lampaları, aerozol balonları, gübrə və pestisid qabları, 

batareyalar,  ayaqqabı mazı: xüsusi tullantılar (məsələn:iri həcmli tullantılar, 

məişət elektronikası, yağlar, şinlər, avtomobil hissələri və sair). İstehsalat 

və məişət tullantıları -bu xammalın və ya ərzağın istifadəsi zamanı istehlak 

və istehsalat əhəmiyyətini itirmiş qalıqdır. 

 

. Hər il Azərbaycanda 1,5 mln tona yaxın istehsalat və məişət tullantıları 

yaranır, hansı ki, həmin tullantılardan, təxminən 300 min tona yaxını (20 %) 

təkrar emal edilir. Ölkə ərazisində 1,2 mln tondan çox tullantılar istifadəsiz 

qalır və bu tullantıların bəziləri müxtəlif xəstəliklərin  və xüsusilə 

kanserogen xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Tullantıların toplanılan 

yerlərdə uzun müddət qalması ətraf mühit üçün təhlükəli çirklənmə 



mənbəyidir və bu çirklənmə yeraltı su hövzələrinin, atmosfer havasının 

bitkilərin və torpaq qatlarının uzunmüddətli çirklənməsinə səbəbdir 

Bərk məişət tullantılarının 4 növü üzrə istifadə var: Basdırılma, yandırılma, 

riyasaylink  (təkrarlanma) və kompastlaşdırma. Tullantıların basdırılması 

(poliqonda) problemi həll etmir. Tullantının yandırılması da zərərli 

komponentləri  tam zərərsizləşdirməyə imkan vermir. İqtisadi cəhətdən bu 

daha bahalıdır. Son 8-10 il ərzində Avropada bir dənə də tullantı yandırma 

zavodu tikilməmişdir. Utilizasiya və oksidləşmiş tullantılardan qalıq ancaq 

yandırılır. Tərkibində dioksinlər olan 1 ton tullantının yandırılması zamanı 

təxminən 5000 m3 zərərli qazlar yaranır, hansı ki, 10 illərlə özünün 

dayanıqlığını saxlamaqla zəhərlənmə  zonaları yaradır. Uzun müddət 

istismar olunduqda  bu ərazi 30 km-lərlə məsafəyə yayılır. 

 

Bmt-nin tərkibində olan polixlorfenollar və  polixlorbenzollar məhsulların 

yandırılması zamanı daha təhlükəli zəhərli dioksinlər yaranır. Eyni 

zamanda bmt-lərin tərkibində olan üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrin xlor 

birləşmələrin yanma məhsullarının tərkibində dioksinlərin konsentrasiyasını 

kəskin artırır. 

 

ABŞ-da aparılmış hesablamalara görə, 1 kq bərk məişət tullantısının 

yandırılması zamanı atmosferə 40 mq dioksin atılır. Aparılan araşdırmalara 

görə, yandırılma zavodların ətrafında 0,81-204mq/kq həcmində aşkar 

edilmişdir. Həmçinin yandırılma zamanı  başqa toksiki  dioksinlər yaranır. 

Belə ki, əgər tərkibində 5 cür maddə varsa, bu zaman 200 birləşmə alınır. 

Dioksinlərin katalizatorda və təmizləmə qurğularında texnoloji proses 

zamanı təkrar olaraq ikinci dəfə dioksinlər yaranır. 

ABŞ-da (1991) bərk məişət tullantılarının seperasiya edilməmiş emal 

olunması qadağan olunmuşdur. Vacibdir ki, bmt-lərin ayrı ayrılıqda yığılan 

(kağız 20-40%, ağac 3,tekstil 4-6, qara və əlvan metal 1-5% qalan hissə) 

hissələrindən yararlıları təkrar emal olunsun və digər hissələr sonradan 



yandırılsın. Zibil emalı müəssisələrində  qazların emalı  elektrofiltrlər 

vasitəsilə istehsal olunur. Alınan zola və kül 4-dən bir hissəsini təşkil edir. 

Beləliklə, zibilin həcmi xeyli azalır,  metal seçilir və utilizasiya edilir. 

 

Yandırıldıqdan sonra 

 

Dünyada bərk məişət tullantılarını  emal etmək üçün çoxlu texnologiya var. 

Məsələn, bərk tullantılar beton bloklar hazırlanmasında, yolların 

örtülməsində istifadə edilə bilər. Hesablamalara görə, məişət tullantılarının 

yaradılması hesabına şəhəri 10% qazla təmin edə bilər. Xarici ölkələrdə 

zibilin yandırılması və bu proses zamanı alınan enerjinin əhaliyə satılması 

nümunələri var. Son 10 ildə dünyada 80 zibil yandırılma zavodu istismara 

verilmiş və ikinci xammalla  işləyən istilik elektrik stansiyalar ilə təmin 

edilmişdir. Parisdə olan zibil yandırma zavodu  şəhərin 80%-ni istiliklə 

təmin edir. Kopenhagendə süni adada tullantılardan alınan enerji ilə 5 ildir 

işləyən istilik enerji kompleksi var. 

 

Bərk məişət tullantıları həmçinin yandırılma yolu ilə zərərsizləşdirilir. 

Toplanma bunkerində tullantılar yüklənmə varonkasına verilir, sonra isə 

qazanxana-areqatının (kotloaqrekat) yandırılma hissəsinə ötürülür  və 

burada xüsusi resetkada 800-1000 0C -də əlavə yanacaq verilmədən 

yandırılır. Yanma nəticəsində alınmış şlak xüsusi yerə nəql edilir. 

Nəqliyyatın üzərinə quraşdırılmış maqnit qara metalı ayırır və paketləyir, 

ikinci məmulat alınır. Tüstü qazlar xüsusi elektrastatik filtrlərdən keçdikdən 

sonra 96-98% təmizlənir.  Qazanlarda alınan 194 0C temperatura və 13 

atmosfer təzyiqinə bərabər olan buxar zavodun ehtiyaclarına sərf edilir, 

izafi hissəsi isə boyder qurğusunda şəhərin istilik sisteminə yönəldilir. 

 

Zibil tullantılarının utilizasiya və təkrar  emalı  Almaniya iqtisadiyyatında 

əhəmiyyətli yer tutur və bu gün bu sahədə 240 min nəfər işçi çalışır və 



iqtisadi dövriyyə 80 milyard alman markası  təşkil edir. Almaniyada bərk 

məişət tullantılarının toplanması ilə ilkin halda kommunal müəssisələr 

məşğul idi. 90-cı illərin əvvəllərində  təkrar emal sənayesi müəssisələri 

cəlbedici olaraq sürətlə artdı və bu gün bu sahə Almaniyada əsl bioqaz 

istehsalı rəqabətinə çevrilmişdir. Əvvəllər heç kimə lazım olmayan zibil bu 

gün qiymətli  əmtəəyə çevrilir. Təkrar emal və ikinci resursların istifadəsi 

üzrə bu gün Almaniya dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Makulatura 

istehsalatın 50%-ni məişət tullantılarından alır və bu 15 milyon ağacın 

kəsilməsi deməkdir. 

Plastmas tullantıları: Son dövrlərdə iqtisadiyyatın inkişafı ilə paralel 

plastmas tullantıları da sürətlə artır. Tonlarla polimer materiallar indi 

tullantıya çevrilir. Yalnız malların paketlənməsinə 300 min ton sərf edilir 

(Rusiyada 3.5 mln ton). Hansı ki, bu məhsulun təkrar emalı mümkündür. 

Avropada şəhər zibilxanalarında 7 mln ton plastmas  tullantıları toplanılır. 

Uzunmüddətli tullantılar olan köhnə avtomobillər və televizorları əlavə 

etsək, bu tullantıların həcmi ildə 15 mln tona çatar. 

Ətraf mühitin çirklənməsinə sərt tələblər tətbiq edildikdən sonra alman 

firmaları paketlənmə üzrə bütün plastmas 

materiallarının  tamamilə  toplanması və utilizasiyasını həyata keçirir. Belə 

ki, “Xexst” firması tərəfindən hazırlanan plastmas yeyən  avtomat əsas diski 

üzərində quraşdırılmış nazik plyonka, şəffaf polivinil  xlorid tərkibli olduğuna 

görə  çox iri olmayan şeyləri paketləyə bilir. Bu cür paketlənmiş karobkalar 

çətin utilizasiya olunduğundan  avtomat bu tipli paketləri utilizasiya edəcək. 

 

ABŞ-da təkrar emal zamanı  ancaq 1% plastik emal edilir, ancaq 

sənayedə  tətbiq üçün yeni metallar axtarırlar. Plastmas məmulatından 

xizək kurtkalarında, podklatkalar, yeni konteynerlər, plastik  torbalar və bağ 

skameykaları düzəltmək mümkündür.  Yaponiyanın “Fuci Resaykl 

industriya”  kompaniyası dövlət sənaye laboratoriyası mütəxəssisləri ilə 

birlikdə plastmass  tullantılarından benzin, kerosin  və dizel yanacağı 



istehsalı metodu işləmişlər. Katalizator kimi seolitdən istifadə etməklə təkrar 

emal yolu ilə aparılır (neft emalının əks texnologiyası). Bu yeni 

texnologiyaya əsasən 1 kq plastmasdan 0.5 l benzin və 0.5 l kerosin və ya 

dizel yanacağı istehsal edilir. Bu istehsal növünü Azərbaycanda tətbiq 

etmək mümkün olsa, kifayət qədər neft məhsullarına qənaət olar. 

Makulatura: Bu tullantıların təkrar emalı atmosfer havasına atılan 

tullantıların kifayət qədər azalmasına səbəb olur. Belə ki, kağız və karton 

istehsalı zamanı makulaturadan istifadə edildikdə atmosferə tullantılar  85 

% -ə qədər azalır, su çirklənməsi 40% azalır. Beləliklə, 1 ton makulatura 4 

m3 ağac məhsullarının qənaətinə səbəb olur. 

 

Avropada təkrar emal olunan makulatura məmulatları divar və pəncərələrin 

istilik saxlayıcısı kimi istifadə edilmək üçün emal edilir. Bu materialların 

əsas üstünlüyü ondadır ki, üzvi maddələrdən olduğuna görə, ətraf mühitə 

az təsir edir və tikinti şirkətlərini bu prosesə cəlb edir, çünki iqtisadi 

cəhətdən səmərəlidir. 

 

Yaponiyada dəmir yolunda istifadə olunan kağız biletlər təkrar emal üçün 

yararlıdır. Əvvəllər bu kağızların üz qatı maqnit tərkibli olduğundan, təkrar 

emala yaramırdı. Lakin sonradan Yaponiya şirkətləri maqnit üz qatının 

təmizlənməsi üçün texnologiya işlədilər və indi bu biletlər təkrar emal 

edilərək tualet kağızlarının karton qutuları istehsalında istifadə olunur. Bu 

zaman 5 ton dəmir yolu biletindən 9 min 130 metrlik rulonlar istehsal edilir. 

 

Britaniyada qəzet və jurnalları toplamaq üçün xüsusi qutular yerləşdirilmiş 

və ingilislər qəzet və jurnalları oxuduqdan sonra həmin qutulara atırlar. 

Beləliklə, onlar yenidən təkrar istehsala qayıdır. 

İsveçdə makulatura toplanmasının yeni metodları işlənilmişdir və bu 

metodla istifadə edilmiş kağız məmulatlarının 70-77 %-i təkrar emal üçün 



toplanır və təhvil verilir. 1 ildə İsveçdə 1.9 mln ton kağız məmulatı 

toplanaraq təkrar emala göndərilir. 

 

ABŞ-ın “Chesapeake” firması qəzet və jurnalların rəngdən təmizlənməsinin 

yeni metodunu işləmişlər. Belə ki, təkrar emala gedən qəzet və jurnalları 

buxara verməklə rəngin 75 mkm-ə qədər gözlə həmin rəngləri ayırd etmək 

mümkün olmayan səviyyəyə qədər  azaltmaq mümkün olur. 

Əlvan metallar. Bu cür metalların təkrar emalı həm iqtisadi, həm də ekoloji 

cəhətdən çox sərfəlidir. Bərk məişət tullantılarından toplanan əlvan metal 

tullantılarının təkrar emalı onun ilkin əsaslı kapital qoyuluşundan 4 dəfə 

ucuz başa gəlir. Alüminiumun ilkin istehsal edilməsi ilə müqayisədə onun 

təkrar emalı 75 dəfə az elektrik enerjisi sərf edir və ucuz başa gəlir. 

Azərbaycanda bu sahədə hələ ki, əlvan və qara metalların təkrar emalı tam 

təşkil olunmamışdır və qiymətli xammal tullantı yerlərində toplanaraq qalır 

və ətraf mühiti çirkləndirir. 

 

Şüşə. Bu materialların təkrar emalı əsasən tikinti materialları arasında plitə 

kimi tanınan və hamıya xoş gələn məşhur kafel-metlax və yer 

döşəmələrində istifadə olunur. Bu xammalın əsas qiymətli hissəsi maye 

toplanan şüşə materialları (spirtli və qeyri), pəncərə şüşələri, kinoskoplar və 

sairdir. 2 ədəd şampan butulkası 1 m2 sahəni üzləməyə kifayət edir. 

Almaniya hər il 20 min ton bu cür materialları idxal edir. Beynəlxalq 

birjalarda bu xammalı şirkətlər çox həvəslə alırlar. Bu sahəyə diqqət 

yönəltməklə ölkəyə əlavə sərmayə cəlb etmək olar. 

 

Fluoresyent lampaları. Ekoloji cəhətdən fluoresyent lampaları tullantıları 

təhlükəli və zərərlidir. Bu sahədə Azərbaycanda təkrar emal müəssisələri 

olmadığından onların bir yerə toplanması və Avropa strukturlarını cəlb 

etməklə təkrar emala göndərilməsini təşkil etmək olar.  Düzdür, bu gün 

onların həcmi çox da böyük deyil, lakin gələcəkdə bu rəqəm arta bilər. 



Həmçinin bu cür tullantılara təhlükəli tibb tullantılarını da daxil etmək olar. 

Onların da toplanması və təkrar emala göndərilməsi təşkil olunmalıdır. 

  

Enerji istehsalı. Bərk məişət tullantıları enerji istehsalı üçün istifadə oluna 

bilər. Daha təmiz və sərfəli üsulla bərk məişət tullantılarının emalından 

enerji əldə olunması üçün poliqondan yayılan qazların tutulub saxlanması, 

tullantıların yandırılması, yüksək temperaturda qızdırılaraq tərkib 

hissələrinə parçalanması və qazlaşdırılması kimi bir sıra texnologiyalar 

inkişaf etdirilmişdir. Köhnə yandırma zavodları ətrafa külli miqdarda zərərli 

maddə buraxdıqları halda, müasir dəyişilmiş qaydalar və yeni 

texnologiyalar bunu əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır. Nümunə üçün,  ABŞ 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin 1995 və 2000-ci illərdə Təmiz Hava 

Aksiyasına uyğun olaraq qəbul etdiyi direktivlər əsasında tullantıların 

yandırılması zavodundan yayılan dioksinlərin emissiyasının 1990-cı ilə 

nəzərən 99% və civə emissiyasının 90% azaldılmasına nail olunmuşdur. 

Agentlik bu inkişafa əsaslanaraq 2003-cü ildə elan etmişdir ki, tullantıların 

yandırılması zavodu enerji mənbəyi kimi, “enerjinin digər mənbələrinin ətraf 

mühitə göstərdiyi təsirdən daha az zərərlidir”. 

14.BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ POLİQONU VƏ 

ONLARIN EKOLOJİ ƏHƏMİYYƏTİ. 

      Poliqonlar - tullantıların zərərsizləşdirilməsi və basdırılması üçün 

xüsusiləşdirilmiş müəssisələrdir. Adətən, poliqonlar bazisi gillər və ağır 

gillicələrdən ibarət olan yerlərdə qurulur. Bu mümkün olmadıqda, su 

keçirməyən özül qurulur, bu isə xeyli əlavə xərclərə səbəb olur. Torpaq 

sahəsinin ayrılması poliqonun 15-20 il istismarı şərti ilə seçilir və 

tullantıların həcmindən asılı olaraq, 40-200 ha təşkil edə bilər. 

Anbarlaşdırılan tullantıların hündürlüyü adətən, 12-60 m təşkil edir və 

burada 3 və 4-cü təhlükəlilik siniflərinə aid müxtəlif sənaye mənşəli məişət 

və inşaat zibilləri də toplanır. Zibillər lay-lay toplanaraq üzəri qruntlanır, 

nəticədə atmosferə aqressiyalar azaldır. Bu cür qurulmuş poliqonlara, bir 



növ «zibil qəbiristanlıqları» da demək olar. Poliqonların fəaliyyətinin 

əsasında bərk üzvi məişət tullantılarının aerob və anaerob şəraitdə 

mikroorqanizmlərin təsiri ilə parçalanması durur. Aerob parçalanma üst 

qatda başlanğıc mərhələdə baş qaldırır. Aşağı qatlarda isə tullantılar 

anaerob şəraitdə parçalanır. Poliqonlarda tullantıların üzvi hissələrinin 

parçalanması çox zəif gedir (20-25 ilə 2-3 m-lik qatda və 50-100 ilə daha 

dərin qatlarda). Poliqonların tikintisi və onun müasir ekoloji tələblər 

səviyyəsində saxlanması üçün çoxlu miqdarda vəsaitlər tələb olunur. 

Bağlanmış poliqonların rekultivasiyası da çox baha başa gəlir. Bu, məqsədi 

zibillərin ətraf mühitə düşməsi şərtlərinin məhdudlaşdırılması olan böyük bir 

tədbirlər planıdır. Poliqon bərk məişət tullantılarının çıxarılması və 

biodeqradasiyası üzrə təbiəti mühafizə qurğusu olsa da, öz növbəsində, 

təbii sərvətlərdən istifadə edir və həm də təbiətə neqativ təsir mənbəyinə 

çevrilir. Neqativ təsirlərə misal olaraq, çoxlu miqdarda torpağın təbii 

dövrandan uzun müddətə götürülməsi və onların strukturunun pozulması, 

zəhərli maddələrin əmələ gətirdiyi filtratla torpaq qruntlarının çirkləndirilməsi 

və nəticədə yeraltı suların, bəzən içməli suların çirklənməsi, böyük 

ehtimalla yanğın və partlayış təhlükəsi riskinin olması və s. qeyd oluna 

bilər. Bərk məişət tullantıları poliqonlarının istismarı dövründə və ya onun 

rekultivasiyasından müəyyən qədər vaxt keçdikdən sonra belə atmosfer 

havasına zibillərdən ayrılan qazların atılması davam edir, poliqonaltı 

qruntların geoloji göstəriciləri dəyişir. Bu isə qruntların filtrasion 

qabiliyyətinin artmasına və nəticədə isə qrunt sularının çirklənməsinə 

səbəb olur. Poliqon filtratlarının təsirindən ABŞ-nın Florida ştatında böyük 

krizis yaşanmışdır. Belə ki, bu ştatın əhalisinin istifadə etdiyi içməli suyun 

90%-ni qrunt suları təşkil edir. Burada fəaliyyət göstərən və bir çoxu 

bağlanmış 200-dən çox poliqonun filtrat suları süzülərək, əhalinin istifadə 

etdiyi yeraltı suların çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Əhalinin içməli 

suyunun təmizlənməsi üçün hökumət böyük məbləğdə xərc çəkmək 

məcburiyyətində qalmışdır. Poliqonların fəaliyyəti nəticəsi olaraq, metanın 



yaranması ikinci böyük problemdir. Üzvi maddələrin anaerob parçalanması 

nəticəsində yaranan metan qazının horizontal istiqamətdə yayılıb, 300 m-

dək məsafədə yerləşən yaşayış evlərinin zirzəmisinə dolması ilə 20-dən 

çox evin dağılması faktları ABŞ-da qeydə alınmışdır. Poliqonların 3-cü 

problemi onun müəyyən vaxtdan sonra çökmə riski ilə bağlıdır. Belə 

çökmüş ərazilərdə atmosfer çöküntüləri səbəbi ilə yığılan su filtratla 

qarışdıqda zəhərli lehməli bataqlıq yarana bilir. Qrunt sularının 

çirklənməsinin qarşısını almaq üçün layihələndirmə zamanı keçirici 

olmayan və ya keçiriciliyi az olan ekranlar, filtratın yığılması və dövriyyəsi 

qurğusu, müşahidələr aparılması üçün filtrasion quyular nəzərdə 

tutulmalıdır. Bu isə istismar xərclərinin artmasına səbəb olur. Beləliklə, çox 

vaxt poliqonlar haqqında zahiri sadəlik və mürəkkəb olmayan qurğu və 

maya dəyərinin aşağı olması barədə təsəvvürlər formalaşdırsa da, əslində 

bu, səhv fikirdir. 

       Aşağıda göstərilən səbəblər ucbatından ekoloji – iqtisadi ziyan burada 

daha çoxdur:  

 torpaqların məşğul edilməsi,  

 kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının aşağı düşməsi;  

 hava, torpaq və suyun çirklənməsi,  

 bərk məişət tullantılarının anbarlaşdırılması və poliqonların istismarı 

xərcləri, 

  nəqliyyat xərcləri.  

 mühitin çirkləndirilməsinin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsinin çətinliyi. 

  partlayış və yanğın riski 

  Xalq təsərrüfatı üçün qiymətli materialların itirilməsi  



 Poliqonların qeyri-rəsmi zibilliklərin yaranmasına səbəb olması.  

 İqtisadi səmərənin olmaması. 

    Hal-hazırda dünyada 150 ədəd bu cür qurğular quraşdırılmışdır və 

şəhərlərdə üzvi maddələrin anaereb qıcqırdılması metodu ilə bioqaz 

istehsal edilir. Belə ki, Birminhemdə (Böyük Britaniya) torpaqda qazılmış 

bunkerlərə yığılan üzvi maddələr 3 aydan sonra fasiləsiz olaraq 15-20 il 

ərzində  bioqaz istehsal edirlər. Hər bunker 17 m3/dəq bioqaz istehsal edir 

və bu qaz təmizləndikdən sonra 1,73 Mpa təzyiq altında gücü 64,5 Kvt olan 

qaz-turbin qurğusuna ötürülür. 

Almaniyada tullantı poliqonlarını elektrik enerjisi almaq üçün istifadə edirlər. 

Erfurt və Şverbornda tullantıları emal etmək üçün təcrübi sənaye qurğusu 

quraşdırılmışdır. Bu qeyri-adi elektrik stansiyası artıq 6-ildir ki, üzvi 

maddələrin qıcqırdılması hesabına alınan bioqazdan istifadə edir. Bioqazın 

tərkibinin 3-dən iki hissəsi metandır. Tullantı yerlərinin 5-dən bir hissəsini 

istifadə edən Şverborn şəhərində gündə 5700 m3 qaz alınır. Bu qaz evlərin 

qızdırılmasına sərf olunur. Bundan başqa Nordhauzen və Finstervarde 

zavodlarında kompleks avadanlıqlar tətbiq etməklə alınmış bioqazı 

yandırmaqla elektroenerji alırlar. Alınmış qaz yaxınlıqdakı istilik 

məntəqələrinə verilir. Layihə tullantının poliqona gətirilməsi ilə  2030-cu ilə 

qədər davam ediləcək bu tarixdən sonra təklif olunur ki, tullantı daşınmasını 

dayandırmaq olar. 



   Britaniyanın Eveli şəhərində tullantı məntəqələrinə bioqazdan yanacaq 

kimi istifadə etməklə 3,5 Mvt gücü olan qaz-turbin qurğusu quraşdırılmışdır. 

Eveli şəhəri bu metodla özünün enerjiyə olan tələbatının bir hissəsini bu 

mənbədən ödəyir. Moskvada bərk məişət tullantılarının  emalı üçün Kuçino 

(Moskva vilayəti) kəndində “Zaqatovitel” adlı MMC yaradılmışdır. Kuçino 

poliqonu təxminən Moskva şəhərinin tullantı poliqonunun 10-dan bir 

hissəsini təşkil edir. Poliqonda tullantılar çeşidlənir, metallar, plastik 

materiallar və üzvi maddələr ayrılır və emal edilir. Poliqonda müxtəlif kalibrli 

pres dəzgahları quraşdırılmışdır. İkinci material kimi, çeşidlənən tullantıların 

satışı müəssisəyə 40%-ə qədər gəlir gətirir. “Zaqatovitel”in 

mütəxəssislərinin hesabladığına görə, ancaq 65% tullantını təkrar emala 

qaytarmaq mümkündür. 

Əgər karton və kağız məhsullarını seçmək və təkrar emal etmək mümkün 

olsa, böyük hektarlarla meşələri xilas etmək olar. Ancaq təəssüf ki, 

Moskvada makulaturadan kağız istehsal edən bir dənə də müəssisə 

yoxdur. 

Hal-hazırda Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərdə bmt-lər, adətən 

şəhər kənarlarında olan poliqonlarda torpağın üstündə sonradan 

minerallaşdırmaq üçün toplanır. Bu cür tullantı poliqonları atmosfer 

havasının, qrunt sularının çirklənmə mənbələrinə çevrilir. Burada 

sanksiyasız 10 minlərlə ha ərazilər tutulur və ətraf mühiti çirkləndirir. 

Adətən poliqonlar üçün düz yerlər seçilir və bu sahələrdə əsən bərk 

küləklər tullantıların ətrafa yayılmasına səbəb olur. Tullantıların toplandığı 



poliqonlara pestisidlər, rənglər, həlledicilər, turşular və başqa zəhərli 

maddələr atılır. Baxmayaraq ki, bu cür tullantılar ümumi tullantıların 1 %-ni 

təşkil edir, onların ətraf mühitə yayılmaması üçün nəzarət olunmalıdır. 

 

Tullantıların toplandığı poliqonlarda mikrobioloji proseslərin getdiyinə görə 

bioqaz adlanan qaz yaranır, hansı ki, məişətdə istifadəsi mümkündür. 

Bioqaz iqtisadi cəhətdən enerji potensiallıdır (onun tərkibində Metan 44-

66%-dir) və istilik-qüvvə qurğularında, həmçinin təmizləndikdən sonra qaz-

turbin qurğularında istifadə edilə bilər. 

15.RADİOAKTİV TULLANTILARIN İNSAN VƏ ƏTRAF MÜHİTƏ 

TƏSİRİ. 

     XIX əsrdə radiasiya kəşf olunan illər keçdikdən sonra laboratoriya 

təsadüfiliyi faktorundan mühitin qlobal ekoloji problemə çevrildi. Belə ki, 

orqanizmə müxtəlif yollarla daxil olan radioaktiv maddələr burada bir sıra 

yayılma xüsusiyyətləri nümayiş etdirir və həyat üçün qorxulu olan, çox 

hallarda müalicəsi mümkün olmayan və həyatda və ya da çətin sağalan 

xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

   Məlum olduğu kimi, radiasiyanın təbii fondan orqanizmə artıq dozalarla 

təsiri olduqca müxtəlif olub , bir çox səbəblərdən və ilk növbədə 

şüalanmanın dozasından asılıdır. Şüalanmaya bu və ya digər dərəcədə 

məruz qalmış insanlarda bir sıra sağalmaz və ya çətin sağalan xəstəliklər 

baş verir. Bəzən radioaktiv şüalanmaya məruz qalmış ərazilərdə insanlar 

arasında müxtəlif eybəcərliklərdə müşahidə edilir. 

   Qeyd etmək lazımdır kı, ionlaşdırıcı şüalanmaya orqanizmin reaksiyası 

udulmuş dozanın midarından asılıdır, bu Sİ sistemində qreya (Qr) ilə, 

sistemdən kənar isə radla ifadə olunur. 



    Ionlaşdırıcı şüalanmanın canlı orqanizmlərdə olan maddələrlə qarşılıqlı 

təsiri spesifik bioloji təsirə çevrilir. Bu isə orqanizmin zədələnməsi ilə 

nəticələnir. Bu prosesdə zədələndirici təsiri şərti olaraq 3 mərhələyə 

ayırmaq olar. 

A) İonlaşdırıcı şüalanmanın ilkin təsiri 

B) Radiasiyanın hüceyrələrə təsiri 

C) Radiasiyanın bütün orqanizmə təsiri 

Bu təsirin ilkin həlqəsi-malekullrın oyanması vəionlaşması olub, bunun 

nəticəsində sərbəst radikallar (şüalanmanın bilavasitə təsiri ) və ya 

suyun kimyəvi çevrilməsi ( radioliz ) başlayır, onun məhsulları isə bioloji 

sistemin malekulları ilə kimyəvi reaksiyaya girir. Hüceyrələrin 

radiasiyadan zədələnməsi nəticəsində hüceyrə orqanelinin ultrastrukturu 

pozulur və onunla bağlı olan maddələr mübadiləsi dəyişir. Bundan 

başqa , ionlaşdırıcı radiasiya orqanizmin toxumalarında kompleks toksiki 

məhsulların əmələ gəlməsinə səbəb olur , bu isə radiotoksin adlanan 

şüa effektini gücləndirir. 

     Araşdırmalar göstərir ki, radioaktivliyin mənbəyi əsasən ərzaq 

məhsulları olub, aşağıdakı sxem üzrə yayılır: atmosfer-küləkyağış-

torpaq-bitkilər-heyvanlar-insan. Məlum olduğu kimi, atom və hidrogen 

bombalarının sınaqlarından sonra ətraf mühitə yayılan radioaktiv 

maddələr qida silsiləsində çox fəal iştirak edirlər. Bu yolla həmin 

maddələr insanlann qida rasionuna daxil olurlar. Heyvan mənşəli qida 

məhsullarında radioaktiv izotoplar daha çox aşkar edilir. Radioaktiv 

maddələrin insan orqanizminə daxil olması aşağıdakı sxem üzrə davam 

edir. Qida silsiləsi: 

 torpaq —>■ ot —> buynuzlu hevan —► süd (ət) —► insan  

Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, radioaktiv maddələr orqanizmə 

əsasən üç yolla daxil olur:  



1. radioaktiv maddə ilə çirklənmiş hava ilə tənəfRis etməklə;  

2. su və qida məhsulları ilə mədə-bağırsaq vasitəsi ilə; 

    3. dəri vasitəsi ilə  

     Hazırda onların orqanizmə daxil olma, yayılma, toplanma və xaric olma 

prosesi mütəxəssislər tərəfindən kifayət qədər yaxşı öyrənilmişdir. İnsan 

orqanizminin radioaktiv çirklənmədən qorumasının ən yaxşı yollarından biri 

vaxtında və yüksək səviyyədə həyata keçirilən profilaktiki tədbirlər hesab 

edilir. Ətraf mühitində radiasiya çirklənməsinin əhalinin sağlamlığı üçün 

təhlükəli olan ekotoksiki təsirlərinin araşdırılması ilə bağlı aparılan tədqiqat 

işlərinin nəticələrinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki, orqanizmə daxil olan 

radioaktiv maddələr aşağıdakı sxem üzrə yayılırlar: 

 biomolekollar-hüceyrə möhtəviyyatı-hüceyrə-toxuma-orqanizm. 

   Şüalanma çox olduqda bütün növ mutasiya dəyişkənliyi baş verir;  

- genomik mutasiya-xromosom cütlərinin sayı dəyişir;  

- xromosom mutasiyası-xromosomlarm miqdarı və quruluşu dəyişir; 

-  gen mutasiya-genlərin molekulyar quruluşu dəyişir  

və bunun nəticəsi olaraq bioloji aktiv olmayan zülallar sintez olunur.  

     Hüceyrənin radioaktiv zədələnməsİnin üç mərhələsi nəzərdə tutulur:       

 Birinci mərhələdə makromalekuliann ionlaşması və həyəcanlaşması 

baş verir ki, buna fiziki mərhələ də deyilir. Bu zaman enerjinin 

udulması aminturşuların zəif rabitələrində (-SH qruplarında, xromofor 

timin qruplarında və lipidlərində) həyata keçirilir.  

 İkinci mərhələdə kimyəvi çevrilmələr baş verdiyindən, bu zaman 

zülalların, nuklein turşularının, lipidlərin radikalları su molekulları və 

oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu da öz növbəsində peroksid 

birləşmələrin əmələ gəlməsi ilə yanaşı, oksidləşmə prosesini 



sürətləndirərək molekulların dəyişməsinə səbəb olur. Nəticədə bioloji 

membranların quruluşu dəyişir, dağılma prosesi sürətlənir, 

fermentlərin funksiyası dəyişərək onların fəallığı da dəyişir.  

 Üçüncü mərhələdə biokimyəvi dəyişikliklər baş verir. Bu zaman bir 

fermentin fəallığı azalaraq, digərinin fəallığı çox artır. Nəticədə lazımi 

molekulların sintezi ləngiyərək biokimyəvi proseslər getmir. Bu 

mərhələdə həmçinin fosforun oksidləşməsi getmir. 100 rad 

şüalanmadan 20-30 dəqiqə sonra bu proses baş verir ki, bu zaman 

həyat fəaliyyətinin əsas tənzimləyicisi olan adipin trifosfat (ATF) 

molekulunda genləşmə sistemi dağılır.  

     Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, radiasiyaya həssas olan 

molekullardan biri də Dezoksirubenuklein turşusu (DNT) və onun 

kompleksləridir. Mütəxəssislər belə ehtimal edirlər ki, bu zaman əsas 

etiban ilə zülal-zülal və zülal DNT əlaqəsi dağılır.  

    Qeyd etmək lazımdır ki, radioaktiv maddələrin orqanizmdə yayılması 

xüsusiyyətləri əsasən aşağıda göstərilən üç qrupla xarakterizə edilir. 

 1. Skeletlərdə toplanan izotoplar-buraya stronsium, barium və radiumun 

radioaktiv izotopları daxildir.  

2. Qara ciyərdə toplanan izotoplar-buraya sezium, lantan, plutonium və 

digər aktinoidlərin izotopları daxildir.  

3. Orqanizmdə bərabər paylanan radioaktiv izotoplar buraya hidrogcn, 

karbon, təsirsiz qazlar, dəmir və digər elementlərin radioaktiv izotopları 

daxildir. Bunlar da orqan və toxumalarda selektiv olaraq toplanırlar. 

 

16. AES-lərdə radioaktiv tullantıların yaranma mənbələri və ekotoksiki 

xüsusiyyətləri. 

         AES-də nüvə yanacaqlarından istifadə etməklə, elektrik eneıjisi istehsal edilir. Lakin 

nüvə yanacağının çoxdəfəli istifadəsi sahəsində ən mürəkkəb sayılan nüvə-yanacaq 



kompleksinə baxsaq, görərik ki, AES-də bu kompleksin az bir hissəsini təşkil edir. Nüvə-

yanacaq kompleksi daxilində həmişə radioaktiv və kimyəvi maddələrdən ibarət olan toz-

qaz maye və bərk şəkildə tullantılar ayrılır. Bundan başqa, AES-in turbinli 

kondensatorlarından çoxlu miqdarda isti su çıxır ki, bunlar da su hövzələrinə atıldıqda 

hövzədəki suyun temperaturunu artırır. Nüvə yanacaq kompleksi ilə bərabər, nüvə 

yanacaqlarının alınma texnologiyası ilə məşğul olan elmi-tədqiqat institutları və başqa 

təşkilatlar da atmosferin radioaktiv çirklənməsinə səbəb ola bilər. Ancaq AES-ə nisbətən 

belə təşkilatlarda radioaktiv tullantıları az olur. Buna baxmayaraq əhalisi sıx olan 

rayonlar üçün bu qorxulu sayılır. Nüvə-yanacaq komplekslərində tullanan radioaktiv 

maddələrin tərkibində həm təbii və həm də süni radionuklidlər ola bilir. Süni 

radioauklidlər, əsasən AES-in nüvə-yanacaqlarının şüalanması nəticəsində əmələ gəlir. 

   Təbii radionuklidlərin tərkibi uran izotoplannın parçalanma məhsulları, süni 

radionuklidlərin tərkibi isə uranm bölünmə məhsulları və bir sıra aktivləşmiş sərbəst 

element ilə təyin edilir. Radioaktiv tullantılar dedikdə, tərkibində normadan çox 

radionuklidləri olan yarasız bərk və maye maddələr və başqa əşyalar nəzərdə tutulur. 

“Radioaktiv və başqa şüalanan maddələrlə işləyən zaman əsas sanitariya qaydaları” 

qanununa görə, maye tullantılarını o zaman radioaktiv hesab etmək olar ki, onların 

tərkibində olan radionuklidlərin buraxıla bilən orta illik konsentrasiyalan su hövzələri 

üçün qoyulan normadan böyük olsun. 

AES-lərin radioaktiv tullantılarının ekotoksiki xüsusiyyətləri 

        Məlumdur ki, sənayenin başqa istehsal sahələrindən fərqli olaraq nüvə-yanacaq 

kompleksinin özünəməxsus bir neçə xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər əmələ gələn 

radioaktiv tullantılar, AES-də yaranan radioaktiv elementlər və onların yüksək aktivlik 

dərəcəsi, istehsalın tez zərərsizləşdirilməsi üçün əlavə xüsusi tədbirlərin görülməsi və s. 

ilə xarakterizə olunur. Müasir elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi radioaktiv tullantılardan 

və onların tərkibində olan süni radionuklidlərdən istifadə edilməsi məsələlərini çox 

zaman həll edə bilmir. Bunun üçün yeni axtarışların aparılması və səmərəli 

texnologiyaların işlənib hazırlanması tələb olunur. Adətən, təbii radionuklidlərlə zəngin 

olan radioaktiv tullantıların əsas hissəsi uran filizinin çıxarılması və emalı zamanı əmələ 

gəlir. Süni radionuklidlər isə şüalanmış yanacaqların radiokimyəvi zavodlarda emalı 

zamanı əmələ gəlir. Sözsüz ki, radioaktiv tullantıların əsas hissəsi etibarı ilə yerlərdə 

ciddi nəzarət altında qorunub saxlanılır. Lakin onların saxlanması üçün görülən ciddi 

tədbirlərə baxmayaraq onlar az da olsa biosferaya keçə bilir. Uzun müddət yaşaya bilən 

radionuklidlər su hövzələrinə, atmosferə və başqa mənbələrə düşdükdə orada praktiki 



olaraq yoluxdurucu xəstəliklər üçün daimi şərait yaradır. Bəzi alimlərin fikrincə belə 

çirklənmələr gələcəkdə insan həyatının, faunaları (heyvanat aləmi) və floranın (bitki 

aləminin) inkişaf tərzinin tamam dəyişməsinə səbəb olacaq.  

      Radioaktiv tullantıların qorunması və istifadə edilməsi üsulunun əsas kriteriyası 

onların insanlarla və ətraf mühitə pis təsirlərinin sanitariya gigiyena normasından aşağı 

salınması ilə müəyyən edilir. Ətraf mühitin mühafizəsini iki yolla təmin etmək 

mümkündür.  

1. tullantıların minimuma qədər azalması və tam aradan qaldırılması, yaxud da 

maksimum istifadə edilməsi yolu ilə;  

2. tullantıların düzgün istifadə edilməsi, qorunması və basdırılmasına nəzarət aparılması 

yolu ilə.  

     Təbiidir ki, ilk növbədə radioaktiv tullantılarından maksimum faydalı istifadə edilməli, 

sonra isə atılan hissəsi ciddi nəzarət altında mühafizə olunmalıdır. İnsanların və ətraf 

mühitin mühafizəsi ilk növbədə az tullantıları və ya tullantısız texnologiyaların tətbiqi ilə 

mümkündür. Az tullantılı və tullantılarsız texnologiyaların tətbiqi, yeni texnologiyanın və 

işləyən texnologiyaların tədricən dəyişdirilməsi yolu ilə dəyişdirilməsi yolu ilə aparılır. 

Bəzən köhnəlmiş avadanlıqların təkmilləşdirilməsi ilə də az tuliantılı qurğular yaratmaq 

olur. Bu zaman dövri su və qaz sistemlərinin yaradılması daha böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Radioaktiv tullantıların mühafizəsi, istifadə edilməsi və onlar üzərində nəzarət 

aparılması bir neçə amillərlə müəyyən edilir. Bunlardan ən başlıcası tullantıların miqdarı 

və keyfiyyəti, onların aqreqat halı, müəssisənin yerdəyişdiyi yer, tullantıların gələcəkdə 

istifadə edilməsinin mümkünlüyü və s.-dir. Analiz göstərir ki, müasir insanlar nəinki təbii 

şüalanmalara məruz qalır, həm də onlarm həyat fəaliyyətində əmələ gələn 

radionuklidlərə qarşı da mübarizə aparır. Hazırda nüvə yanacaq komplekslərinin 

qurulması ilə biosferaya keçən radionuklidlərərin hesabına əhalinin aldığı şüalanma 

dozası çox da böyük deyildir. Ancaq hesablamalar göstərir ki, 2000-ci ildə nüvə-

yanacaq kompleksinin hesabına şüalanma dozası 15-20 dəfə arta bilər. Əlbəttə, 

yuxarıda göstərilən rəqəmlərin əksəriyyəti bütün dünya əhalisi üçün orta qiymətdə 

verilir. Radioaktiv şüalanmanın əhaliyə olan məhdud təsiri xeyli böyük ola bilər. 

Məsələn, nüvə-yanacaq kompleksi müəssisələrinin 200 km məsafəyə qədər 

yaxınlığında yaşayan əhalinin şüalanma dozası bəzi səbəblərdən asılı olaraq 0,1-dən 

60%-ə qədər dəyişə bilər. Əlavə şüalanma dozası insanlarda şiş xəstəlikləri və genetik 

zədələnmələrin yaranmasına səbəb olur. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ hələ 



da tam isbat edilməmişdir. Buna baxmayaraq əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

onlarda əlavə şüalanma dozasının qarşısı alınmalıdır. Nüvə energetikasının inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq gələcəkdə nüvə-yanacaq kompleksində olan bütün texnologiyalarda 

aparılan əməliyyatların təkmilləşdirilməsi aparılacaqdır. Bunun nəticəsində də şüalanma 

dozalarının azaldılması mümkün olacaqdır. ABŞ alimləri AES-də insan üçün ölüm halını 

tədqiq etmişlər və ölüm qorxusu yaradan başqa sahələr ilə müqayisə edərək belə bir 

nəticəyə gəlmişlər ki, AES-də və onlara yaxın rayonlarda olan əhalinin ölüm qorxusu 

avtomobil qəzası və ya təbii fəlakətlər nəticəsində baş verən ölüm qorxusundan çox 

azdır.  

    Nüvə-yanacaq kompleksinin müəssisələri tərəfindən ətraf mühitə təsir edən əsas 

amillər bunlardır:   

1. insanların, faunaların və floraların yaşaması üçün əsas olan havanın radioaktiv və 

kimyəvi maddələrlə çirklənməsi;  

2. istilik tullantıları;  

3. torpaq sahələrinin korlanması;  

4. istifadə olunan torpaq sahələrinin yararsız hala salınması.  

     Adətən, nüvə-yanacaq kompleksindən atmosferə atılan radionuklidlərin miqdarı su 

hövzələrinə atılan miqdardan iki dəfədən çox ola bilir. Lakin müəyyən vaxtlardan sonra 

hava hövzəsində olan radionuklidlərin çox hissəsi yenidən yer səthinə qayıda bilir. 

Dünyanın bir çox alimləri belə hesab edirlər ki, ekologiyanın bitki, heyvan aləmindən ən 

həssası insandır. Lakin son zamanlar aparılan tədqiqatlar göstərir ki, insanlar üçiin 

sanitariya-gigiyena norması olan radionuklidlər, su hövzələrində yaşayan hidrobiontlar 

üçün (suda yaşayan canlılar) daha çox təhlükəli norma sayılır. Bu normada hidrobiontlar 

nəinki törəyib arta bilmir, hətta məhv olur. Radionuklidlər dib çöküntülərinə topladıqda 

daha çox təhlükəli olur. Uran filizi çıxarılanda insana və ətraf mühitə təsir edən əsas 

radioaktiv maddələr radon və a şüalan buraxan aerozollardır. Apanlan təcrübələr 

göstərmişdir ki, uran filizini çıxaran və emal edən müəssislərdən ətraf mühitə keçən 

radon və radioaktiv aerozollarm miqdarı başqa sahələrə nisbətən az olur. Ən çox 

radioaktiv çirklənmələr dambalarda, hövzələrdən 200 m radius boyunca yerləşən bütün 

torpaq və bitkilərdə olur. Burada torpağın radioaktiv çirklənməsi 5-10'7 Ki/kq, bitkilərdə 

isə 3-10" ^Ki/kq-a qədər ola bilər. Son radioaktiv tullantılar saxlanan mühafizə 

anbarlarının ətrafında olan torpaqların radioaktiv çirklənməsi 500-700 m-ə qədər 



radiusda müşahidə edilir. Nüvə-yanacaq kompleksi müəssisələrində istilik tullantısı 

ancaq AES-də ola bilir. Burada praktiki olaraq bütün izafi istiliklər soyuducu su ilə kənar 

edilir. AES-də hər qoyulmuş gücə görə kənar edilən istiliyin miqdarı İES-ə nisbətən 1,5 

dəfə çoxdur. İstər AES-də istərsə də İES-də su hövzələrinə atılan istilik, hövzədəki 

suyun bütün göstəricilərinə mənfi təsir edir. Məsələn, suyun temperaturu, üzvi 

çevrilmələr, onun rəngi, iyi və s. xeyli dəyişir. Bu isə öz növbəsində, canlı orqanizmlərin 

məhv olmasına, nəslin kəsilməsinə və s. səbəb olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 2000-ci 

ildə keçmiş ittifaqda energetikanın tələbatını ödəmək üçün istifadə ediləcək su sərfi 

ölkədəki bütün çayların və axın suları həcminin 1/3-nə bərabər olacaqdır. Bu suyun çox 

hissəsi AE:S-in istifadəsinə veriləcəkdir. Təbii ki, AES-də atılan çirkab sularının həcmi 

də böyük olacaqdır. Atılan sularda az da olsa radionuklidlərin olması AES-in su təchizatı 

məsələsini çox çətinləşdirir. Ona görə də gələcək AES-in qurulması və inkişafı ilk 

növbədə su probleminin həllini tələb edir. 

17. NÜVƏ YANACAQ KOMPLEKSİNDƏ RADİOAKTİV    

TULLANTILARIN SAXLANILMASI VƏ EMALI. 

    Nüvə yanacaq kompleksində radioaktiv tullantıların uzun müddət 

saxlanması və basdırılması əsasən üç əməliyyatla əlaqədardır: uran filizin 

çıxarılması və emalı, AES-də elektrik enerjisinin alınması və şüalanmış 

yanacağın emalı. Əgər uran geniş miqyasda çıxarılanda radioaktivliyo qarşı 

müəyyən tədbirlər görülməzsə onda radioaktiv şüalanma insanlara və ətraf 

mühitə ciddi təsir göstərir. Bununla əlaqədar olaraq nüvə yanacaqları 

çıxarılan və emal edilən rayonlarda tullantılara qarşı olan münasibət ətraf 

mühitin tələbi ilə müəyyən edilir. Tullantılarla davranma üsulu seçiləndə 

ətraf mühitin əsas xarakterik cəhətləri, onun coğrafi mövqeyi, seysmik 

dərəcəsi, hidrogeologiyası, mineralogiyası, faunaları və iqlimi məlum 

olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, nüvə yanacaqlarının çıxarılması, emalı 

və tullantılara qarşı münasibət iqlim şəraitindən çox asılıdır. Yağışların tez-

tez yağması, onların miqdarı və mövsümə görə bölünməsi, küləyin sürəti və 

istiqaməti, sutka və mövsüm ərzində temperaturun dəyişməsi - bunlar 

hamısı radioaktiv tullantıların etibarlı saxlanması və basdırılması üsullarına 

böyük təsir edir. Məsələn, yağışların tez-tez yağması radioaktiv maddələrin 



boş süxurlardan yuyulub aparılmasına və filiz balansının dəyişməsinə 

səbəb olur. Məlumdur ki, coğrafi amillər indiki və gələcək qida 

məhsullarının istehsalı üçün istifadə edilən torpaqları özündə əks 

etdirməklə çay axınlarının mövcud olmasını və onların yaşayış 

məntəqələrinə və şəhərlərə yaxın olmasını göstərir. Rayonun geologiyası 

və seysmik dərəcəsi isə radioaktiv tullantıların saxlanılması və basdırılması 

üsulunun düzgün seçilməsinə imkan verir. Burada, sızılan məhsullarla 

təbəqəli süxurlar arasında gedən qarşılıqlı təsir nəticəsində tullantılarda 

olan radionuklidlər süxurlara vaxtaşırı keçir (miqrasiya edir). 

    Filiz mineralogiyası və ilk süxur qatları tullantılara və uranın köçmə 

xüsusiyyətinə qarşı tikilən bəndlərin (damba) əsas məsələlərin həllinə çox 

təsir edir. Hidrologiya, radioaktiv tullantılar saxlanan rayonlarda 

radioııuklidlərin yeraltı sulara keçməsini və bu suların mühafizə 

olunmasının çox yaxşı bildirir. Ona görə də, radioaktiv tullantılar saxlanılan 

rayonların hidrogeoloji şəraiti hərtərəfli öyrənilir. Burada ən başlıcası torpaq 

sularının vəziyyəti və dəyişməsi, yeraltı təbii suların axma istiqamətləri və 

bu sulann yeraltı ehtiyatlarıdır. Radioaktiv tullantılardan mühafizə flora və 

faunalara görə də aparılmalıdır. Burada radionuklidlərin saxlanmasına və 

basdırılmasına qoyulan tələbat daha ciddi və sərt olur. Radioaktiv 

maddələrin az da olsa ətraf mühitə düşməsi ekologiya sistemində tarazlığı 

pozur və bütün ahəngdarlığı dəyişə bilir. Ağır metal elementləri və kimyəvi 

tullantıların çay sularında atılması böyük lil qatışıqlarının əmələ gəlməsinə, 

qiymətli balıq növlərinin məhv olmasına və məhsuldarlığın azaldılmasına 

səbəb olur. AES-in radiokimyəvi zavodların orta aktiv və yüksək aktiv 

tullantıları daha çox qorxu törədir. Bunların yeraltı anbarlarda saxlanılması 

və basdırılması bərk halda aparılmalıdır. Yeraltı anbarların tikilməsi üçün 

300-1000 m dərinlikdə yerləşən qaya süxurları (qranitlər, bazaltlar , gil, 

qneyslər və s.), duz yataqları, gips anhidrid qatları və s. daha münasib 

sayılır. Az və orta aktivliyə malik radioaktiv tullantıları basdırmaq üçün 

yeraltı rezervuarlardan, karst süxurlardan ibarət olan mağaralardan, üstü 



bağlanmış xəndəklərdən və s. istifadə edilə bilər. Bərk radioaktiv 

tullantıların yeraltı anbarlarda basdırılmasını həll edən zaman bütün geoloji 

çöküntülərin öyrənilməsi kompleks şəklində aparılmalıdır. Bu məsələyə 

geoloqlar, geofiziklər, istilik fizikası üzrə mütəxəssislər, sanitariya gigiyena 

mütəxəssisləri, fiziklər, kimyaçılar və s. cəlb edilməlidirlər. Bu problemin 

mürəkkəb olduğunu nəzərə alaraq, göstərilənlər məsələlərin həllini mərhələ 

ilə aparmaq lazımdır. 

EMALI 

    Müasir dövrdə insan fəaliyyəti, ətraf mühitə təsir etmədən təbii ehtiyat 

mənbələrindən təbiətin ehtiyat mənbələrindən səmərəli və məhsuldar 

istifadə edilməsi ilə xarakterizə edilir. Elmi-texniki inqilab təbiətə təsir etmək 

üçün insanları güclü maşınlarla silahlandırmış və insan ilə təbiət arasındakı 

keyfiyyət münasibətlərini tamam dəyişdirmişdir. İndi elə bir vəziyyət 

yaranmışdır ki, insan əməyinin fəaliyyəti nəticəsində təbiətdə çevrilmələr 

yaradan güclü qüvvələr yaranmışdır və bu qüvvələrin təsiri ilə baş verən 

dəyişikliklərin sürəti biosferanın təkamül dəyişikliklərindən çox sürətlidir. 

Yeni istehsal proseslərinin yaranması, çox sahəli məhsul istehsalı 

texnologiyaların qurulması, süni kimyalaşdırma -- bunlar hamısı 

ekologiyanın böhran vəziyyətinə düşməsinə səbəb olmuşdur. Buradan belə 

bir nəticəyə gəlmək olar ki, gələcək şüurlu insan nəslinin yetişdirilməsi və 

bəşəri mədəniyyətin inkişafı üçün bütün istehsal texnologiyaları az tullantı 

və ya tullantısız layihə sxemləri üzrə aparılmalıdır. Belə texnologiyaların 

inkişafı ilk növbədə atom sənayesində nəzərə alınmalıdır. Tullantısız və ya 

az tullantılı texnologiyaları ilk dəfə Rusiya EA-da yaradılmış, inkişaf etmiş 

kapitalist ölkələrdə tətbiq olunmuşdur.  

    Tullantısız və az tullantılı texnologiyalar ətraf mühitin tələbini ödəmək 

üçün, əsasən, aşağıdakı iki şərti yerinə yetirməlidir:  



1. təbii suyun, havanın, enerjinin və reagentlərin sərfi minimum olmalıdır;  

2. qapalı tsiklin təşkili nəticəsində xammal və materiallardan səmərəli 

istifadə edilməli, hazır məhsulların və komponentlərin istehsalı tullantısız 

olmalıdır, həm də müəssisələrdə biosfera çirklənməməlidir. Atom 

energetikasının inkişafı ilə radionuklidlərin də artır. 

      Atom energetikasının ilk inkişafı günlərindən nəzərə alınmışdır ki, 

onlarm geniş miqyasda yayılması ancaq minimum miqdarda tullantı 

alınması, yüksək effektli təmizləmə üsulların tətbiqi və tullantıların tam 

zərərsizləşdirilməsi şəraitində mümkündür. Tullantısız və az tullantılı 

texnologiyaların tətbiqi yeni proseslərin və aparatların istifadəsi zamanı 

daha effektli olur. Nüvə yanacaq komplekslərində uran filizinin emal edən 

hidrometallurgiya zavodunun qapalı su təchizatı sxemə keçməsi, tullantısız 

texnologiyalar üçün yaxşı nümunədir. Burada yüksək effektliyə malik 

sorbsiya və ekstraksiya proseslərinin tətbiqi nəticəsində tullantısız 

texnologiya ilə təmiz uran alınır. Təmiz uranın sıxlaşmış pulpalardan 

alınması dövri su sxemi ilə aparıldığından tullantıların miqdarı çox az olur. 

Süzgəcsız texnoloji sxemlərin tətbiqi tullantıların miqdarı yüz dəfələrlə 

azaltmağa imkan verir. Yeni sorbsiya və ekstraksiya üsullarının tətbiqi 

nəticəsində bütün uran filizlərinin emalı yüksək texniki və iqtisadi 

göstəricilər səviyyəsində aparılır. Bu zaman filizdə olan uranla bərabər 

fosfor və molibden də istifadə olunur. Süzgəcsiz texnoloji sxemlərin iş 

prinsipi belə izah edilir: uran filizi xırdalandıqdan sonra qarışdırıcı 

rekordlara verilir və burada qələvi ilə möhkəm qarışdırılır. Qələviləşmiş filiz 

pulpasının qum hissəciklərindən ayırmaq üçün hidrosiklona verilir. Sonra 

hidrosiklonda təmizlənmiş pulpa xüsusi sorbentlərlə yüklənmiş aparatlara 

daxil olur. Burada uranın və başqa metalların udulması ilə pulpaııın 

ayrılması gedir. Urandan ayrılmış pulpanın əhəng ilə neytrallaşdırdıqdan 

sonra yeraltı qoruyucu anbarlara göndərilir. Burada pulpa çökdükdən sonra 

suyu yenidən emal prosesinə qaytarırlar. Hazırda nüvə yanacaq 

kompleksində bu metoddan geniş istifadə edilir. Nüvə-yanacaq 



kompleksinin digər müəssisələrində dövrü su sxeminin tətbiqi nisbətən 

çətindir. Burada məhdud elementlərin məhlulda az da olsa qalması 

elementlərin ayrılması və təmizlənməsini çətinləşdirir. Lakin burada da 

sorbsiya və ekstraksiya proseslərinin tətbiqi dövrü su sxeminə keçməyə 

imkan verir və nəticədə maye tullantılarının miqdarı xeyli azalır. Tullantısız 

texnologiyaların tətbiqi bir çox mürəkkəb məsələlərin həllini tələb edir. 

Məsələn toz-qaz şəkilli tullantılarının minimuma endirilməsi maye 

tullantılarının dövrü sxemdə təmizlənməsi, bərk tullantılarının utilizasiya - 

olunması və s. adətən, nüvə yanacaq kompleksin bütün əməliyyatların da 

aerozol və qaz şəkilli məhsulların ayrılması gedir. Bu tullantıların fiziki və 

kimyəvi xassələri xam məhsulun dispres tərkibindən asılı olur. Toz-qaz 

təmizlənməsinin əsasını texniki-iqtisadi üstünlüklə bərabər yüksək 

konsentrasiyalı maddələrin alınması və aerozol tullantıların az miqdarda 

ayrılması təşkil edir. Əlbəttə, tələb olunan təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 

əsas şərt aparatların və boru kəmərlərinin hermetik olması, tez uçan 

kimyəvi maddələrin az uçan kimyəvi maddələrlə əvəz edilməsi və ən 

başlıcası texnoloji intizamın düzgün və ciddi aparılmasıdır. Nüvə yanacaq 

komplekslərində aerozollar uran filizi çıxarılan və nəql olunan quru 

məhsullar qablaşdırılanda tvellər üçün yanacaq altında, tvcller 

hazırlananda, şüalanmış tvcllərin emalında və s. əmələ gəlir. Əmələ gələn 

aerozolların ölçüləri mikroskopik ölçülərdən 100 nm-ə qədər və çox ola 

bilər. Qaz şəkilli tullantılar uranın qələviləşdirilməsi, kimyəvi maddələrin 

çökdürülməsi, pulpaların neytrallaşdırılması, şüalanmış tveilerin həll 

edilməsi və s. proseslərdə yaranır. Qaz-hava qarışığının tərkibi xammalın 

tərkibindən, reaksiya məhsullarından və temperaturun qiymətindən asılıdır. 

Adətən, toz-qaz qatışıqları onların tərkibindəki radioaktiv maddələrin 

qiymətindən asılı olaraq təmizlənir. Əgər bu qiymət əhali yaşayan rayonlar 

üçün buraxıla bilən norma qiymətindən və yaxud da buraxıla bilən həddən 

böyük olarsa, onda mütləq təmizləmə prosesi aparılmalıdır. Təmizlənmiş 

toz-qaz qarışığı ventilyasiya borusu vasitəsilə atmosferə atılır. Qaz-hava 



qarışığında olan toz hissəcikləri onların dispres tərkiblərindən asılı olaraq, 

xaric edilir. Təmizləmə prosesini aparmaq üçün tsiklonlu, lifli, metal qırıntılı 

və xortumlu süzgəclərdən istifadə edilir. Tutulan tozları istifadə etmək lazım 

gəldikdə bəzən nəm tutma metodundan istifadə edirlər. Bunun üçün venturi 

borusundan, skrubberlərdən və köpüklərdən aparatlardan istifadə edilir. 

Bəzən də qazşəkilli məhsulları (azot oksidlərini, ammiakı, flüorlu 

birləşmələri) ayıraraq, onları yarandığı mənbəyə qaytarıb orada istifadə 

edirlər. Əgər qaz-hava qarışığında olan NCL qazının konsentrasiyası 1 

q/m3 və çox olarsa, onda onu oksigen ilə oksidləşdirərək NO qazma çevirir 

və sonra su ilə tuturlar. Bu zaman alman azot turşusu kimyəvi məhlul kimi 

istifadə edilir. NO qazını tutmaq üçün qələvi metodundan da istifadə edilir. 

Bu zaman alınan natrium nitratları, kalsium və ammonium nitratları uran 

filizinin qələviləşdirilməsi prosesində istifadə edilir. Bərk radioaktiv tullantılar 

nüvə-yanacaq kompleksinin bütün əməliyyatlarında yarana bilir. Bunlar 

istehsal məhsulları və ya materialları, yaxud da tələbat əşyaları 

tullantılardan ibarət olur. Məlumdur ki, AES-də də radiokimyəvi zavodlarda 

əmələ gələn bərk radioaktiv tullantıların miqdarı az olur. Bunlar da 

çirklənmiş süzgəc materiallarında və iontilərdən ibarət olur. Bərk radioaktiv 

tullantıların emalı maye radioaktiv tullantılara nisbətən çox çətindir. Burada 

az tullantılı və tullantısız texnologiyaların qurulmasına bərk tullantılardan 

istifadə ediiməsi məsələlərinin həllinin böyük təsiri vardır. Uran filizinin 

çıxarılması və emal edilməsi prosesində əmələ gələn tullantıları, çox 

zaman xüsusi ayrılmış yerlərdə toplayır və bu maddələrdən gələcəkdə 

hazır məhsul kimi istifadə edirlər.  

   Adətən, nüvə-yanacaq komplekslərinin müəssisələrində radioaktiv 

şüalanmış avadanlıqları aktivsizləşdirildikdən sonra təmir edir və yenidən 

texnoloji proseslərə qaytarırlar. İşdən çıxmış avadanlıqlar isə əvvəlcə metal 

olma, sonra isə əridilmək üçün peçlərə göndərilir. Radioaktiv maye 

tullantıları basdırarakən əvvəlcə onları sementləşdirməklə bərk hala keçirir. 

Sonra isə bitmullaşdırırlar. Sementləşmə ilə bərkitmə ən geniş yayılmış 



effektli üsuldur. Bu proses sadəcə olaraq sementlərə radioaktiv mayenin 

qarışdırılması yolu ilə aparılır. Tərkibində 150 q/l -ə qədər duzlar olan bütün 

maye tullantıları bərk hala keçirilməsi sement ilə aparılır. Bitum üsulu ilə 

bərkitmə aktivliyi olan maye tullantıların basdırılması zamanı istifadə edilir. 

Bu üsulun çatışmayan cəhəti odur ki, termiki möhkəmliyə və radioaktivliyə 

az davamlıdır, istilik keçirməsi və yanması pisdir və s. Son zamanlar 

yüksək effektliyə malik yeni metoddan, yəni şüşələmə metodundan daha 

geniş istifadə olunur. Təcrübə sınağı nəticəsində öyrənilmişdir ki, bu üsulla 

alınan bərk maddə yüksək radiasion və istilik möhkəmliyinə həm də 

davamlı hidrolitik xəstəliyə malik olur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, orta və 

yüksək aktivliyə malik tullantıların saxlanması və basdırılması hələ də tam 

'həll edilməmişdir. 

18. AES-LƏRDƏ RADİOAKTİV TULLATILARIN EMALI. 

      Müasir sənayenin inkişafı son dərəcə böyük olan məhsul həcminin 

artması və bununla əlaqədar olan ətraf mühitin çirklənməsi ilə xarakterizə 

edilir. Ətraf mühitin çirklənməsi ilk növbədə əhalinin sağlamlığına, 

avadanlıqların korroziya olunmasına və dağılmasına biosferanm bitki və 

heyvanat aləminə, binaların və qurğuların dağılmasına böyük təsir göstərir. 

Ona görə də, ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı aparılan mübarizə 

ümumbəşəri bir problem kimi qalmaqdadır. Bu problemin həlli üçün yeganə 

yol az tullantılı və tullantısız texnologiyaların geniş tətbiqidir. Lakin bəzən 

belə texnologiyaların qurulmasını çox vaxt tələb edir, bəzən isə çoxlu 

kapital xərclərinin qoyulması lazım gəlir. Buna baxmayaraq, insan 

sağlamlığını qorumaq üçün istehsal sahələri tədricən də olsa tullantısız 

texnologiyalara keçməlidir, zərərli tullantıların maksimum azaldılması və 

onların atılan miqdarının sabitləşdirilməsi əldə edilməlidir. Müvəqqəti 

olaraq, vəziyyətdən çıxmaq üçün müəssisələrdə tullantılar üçün norma 

qiymətləri müəyyən edilməlidir. Yalnız sanitarıya norma qiymətlərinə görə 

su və hava hövzələrinin sanitariya-gigiyena tələbləri ödənilir. Əgər əhali 



yaşayan rayonlarda hava hövzəsinə atılan zərərli maddələrin ümumi 

konsentrasiyası norma qiymətlərindən böyükdürsə və üzürlü səbəbdən 

onların əmələ gəlməsini azaltmaq mümkün deyildirsə, onda bu maddələrin 

azaldılması etaplarla aparılmalıdır. Hər bir etapda alman zərərli maddələrin 

qiyməti norma qiymətinə bərabər olana qədər dövlət nəzarət orqanları ilə 

razılaşdırılır. Bəzən müəssisədə texnoloji prosesin pozulması, yaxud da 

müəssisənin qeyri-ahəngdar işləməsi nəticəsində radioaktiv nuklidlərin 

konsentrasiyası arta bilir. Bunu nəzərə alaraq, müəssisəətrafı mühit üçün 

müvəqqəti iş norması və yaxud da yoxlama norması təşkil edilir. Əlbəttə, 

bu normaların qiyməti buraxıla bilən norma həddindən kiçik olmalıdır. 

Müvəqqəti iş norması və buraxıla bilən norma həddinin qiyməti baş 

təşkilatlar tərəfindən müəyyən edilir və dövlət orqanlarının razılığı ilə yuxarı 

təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunur. Müxtəlif mənbələrdən atmosferə atılan 

radioaktiv qazların və aerozolların hava kütləsi ilə qarışması onların 

diffuziyası ilə gedir. Bu zərərli maddələrin atmosferdə yayılması ilk növbədə 

atmosferin iqlim parametrlərindən, rayonun topoqrafik xüsusiyyətlərindən, 

tullantıların atılma mənbələrindən zərərli qatışıqların xassələrindən və s.-

dən asılıdır. Atmosfer havasının radioaktivliyə görə təmizlik dərəcəsi 

radiasiya təhlükəsizlik normasına görə nizamlayır. Radioaktiv maddələrin 

atmosferə atılması mənbələri, yəni ventilyasiya boruları iki növə ayrılır:  

1) hündür ventilyasiya boruları   2) alçaq ventilyasiya boruları. 

Adətən, radioaktiv və kimyəvi maddələrin su hövzələrinə atılması, 

tullantısız texnologiyaların tətbiqinə kimi icazə verilir, yəni müvəqqəti tədbir 

kimi qəbul edilir. “Səth sularının çirklənmədən mühafizəsi” qaydasına görə 

su hövzələrinə atılan çirkab sularının miqdarı məhdud olmalıdır. Bu 

qaydaya görə, aşağıda göstərilən çirkab sularının su hövzələrinə aillınası 

qəti qadağandır:  

- səmərəli texnologiyaların tətbiqi və ya dövri və təkrar istifadə etmə 

sxemlərində istifadəsi mümkün olan axınlı suları;  



-bu və ya digər müəssisədə istifadə edilə bilən qiymətli maddələri olan 

axıntı suları;  

- tərkibində normativdən yüksək istehsal xammalı, rcagentləri, 

yarımfabrikatları və istehsal məhsulları olan tullantı sulan;  

- tərkibində buraxıla bilən konsentrasiyası və konsentrasiya həddi məlum 

olmayan çirkabları olan suları:  

- sanitariya normalarına uyğun və yararlı olan suları.   

Çirkab sulan su hövzələrinə atılan zaman hövzədəki suyunxassəsinə və 

tərkibinə qoyulan norma qiymətləri sabit qalmalıdır. Suyun xassəsinə və 

tərkibinə qoyulan norma qiymətləri hövzədəki suyun istifadə edilmə 

kateqoriyasından asılıdır. Məsələn, təsərrüfat-içməli suları və yeyinti 

sənayesində istifadə edilən sular I kateqoriyalı, çimərliklər, istirahət və 

idman sahələrində istifadə olunan sular II kateqoriyalı və balıq 

təsərrüfatında işlədilən sular II a kateqoriyalı sular adlanır. 

Radioaktiv maddələrlə çirklənmiş suların atılması, təmizlənməsi və 

zərərsizləşdirilməsi mövcud sanitariya və radiasiya təhlükəsizlik qayda-

qanunları daxilində aparılmalıdır. Tərkibində şüalanma və ya radioaktiv 

maddələr olan çirkab sularının balıq yetişdirilən və quşlar yaşayan göllərə, 

nohurlara və bura axıdılan çaylara atılması qəti qadağan edilir. Bəzən 

çirkab suların tərkibi və miqdarı böyük həddə dəyişə bilir. Belə halda 

təmizləyici tutumlardan və yaxud da təmizləyici qurğulardan istifadə 

etməklə onların miqdarı tələb olunan qiymətə salınır. 

19. AES-lərdə radioaktiv çirklənmiş tullantı suları, onların 

təmizlənməsi və texnoloji proseslərdə yenidən istifadəsi. 

   Məlum olduğu kimi, AES-lərin texnogen mənşəli tullantılarla çirklənmiş 

suları öz toksiki təsirlərinə görə digər müəssisələrin tullantı sularından 

fərqlənir. Bu fərq əsasən ondan ibarətdir ki, belə suların çirklənmə tərkibi 



radioaktiv qarışıqlarla çox zəngin olur. Ona görə də AES-lərdə texnoloji 

proseslər zamanı əmələ gələn tullantı sular su hövzələrinə atılmamışdan 

əvvəl imkan daxilində xüsusi qurğularda ciddi nəzarət altında təmizlənməli 

və təhlükəli radionuklidlərdən ayrılmalıdır.  

 Aparılan araşdırmalardan məlum olduğu kimi, sularda yaşayan müxtəlif 

növ canlılar bütünlükdə ətraf mühit və onun komponentləri üçün çox 

təhlükəli olan radionuklidləri sorbsiya və bioloji ekstraksiya yolu ilə özlərinə 

qəbul edirlər. Bunun nəticəsində də suda yaşayan canlı orqanizmlərdə 

radionuklidlərin konsentrasiyası sudakından çox olur. 

Radioaktiv maddələrin insan orqanizminə keçməsi və onların sağlamlıq 

üçün təhlükəsinin öyrənilməsi ilə bağlı aparılan elmi araşdırmaların 

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bu proses iki yolla, yəni qida və su 

vasitəsi ilə baş verir pis həll olan nuklidlər mədə yollarına düşdükdə qana 

və sümük toxumalarına keçə bilmir və onlar asanlıqla orqanizmdən xaric 

olunur. Yaxşı həll ola bilən nuklidlər isə qana keçərək orada və insanların 

bəzi başqa əsas orqanlarında toplanır. AES-in istismarı, avadanlıqlarının 

təmiri və aktivsizləşdirilməsi zamanı aktivliyi zəif olan (10'1 kü/kq) müxtəlif 

tullantı suları yaranır. Bunlar aşağıdakı mənbələrdə yaranan radioaktiv 

sulardan ibarətdir: 

1. İ kontrun üfürmə suları.  

2. İstilik ayrıcı elementlərin yüklənməsi və saxlanılması aparılan 

hovuzlardakı sular.  

3. Mühafizə və idarəetmə sistemlərinin kontrundakı sular.  

4. Reaktor qurğusu olan otaqların döşəməsinin dezaktivizasiyası zamaııı 

yaranan yuma suları.  

5. Avadanlıqların, boru kəmərlərinin, armaturların və başqa məmulatların 

dezaklivizasiyası ilə yaranan yuma suları  



6. Xüsusi paltar yuma sexlərindən və sanitariya məntəqələrindən axıdılan 

sular.  

7. Radiokimyəvi laboratoriyalardan atılan sular.  

    AHS-iərdə əmələgəlmə mənbəyi göstərilən bu suların hamısı 

radionuklidlərdən təmizlənmək üçün xüsusi su təmi/lətici qurğulara 

göndərilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, AFS-lərin xüsusi su təmizləyici 

(STQ) qurğularına qoyulan son dərəcə ciddi tələbiər və onların istismar 

edilməsi şəraiti İKS-lərin analoji qurğularından tamamilə fərqlənir. Bu bir 

tərəfdən STQ qurğularının avadanlıqlarında bioloji mühafizə qurğularının 

olması və həmin avadanlıqların təmiri zamaııı dezaktivasiya ed'lməsi, digər 

tərəfdən isə STQ qurğularında suyun yüksək və effektli təmizlənməsi 

aparıldıqda onlarda radioaktiv axıntı sularının minimuma endirilməsi üçün 

ciddi tələbatın qoyulması ilə əlaqədardır. Bu qurğular müəyyən texnoloji 

sxemlərə bağlıq olmaqla bərabər müəyyən məqsədə xidmət edir. Onu da 

qeyd edək ki, AFS-lərdə bir neçə növ STQ qurğularından istifadə olunur.  

Müəssisədə tullantı sularm yaranması istehsal zamanı texnoloji proseslərin 

qeyri mütəşəkkil aparılması və əsas texnologiyaların təkmilləşdirilməsi 

nəticəsində olur. Xammalın və alınan məhsulların bir hissəsinin texnoloji 

prosesin gedişi zamanı texniki suya düşməsi ilə də çirkabların baş 

verməsinə səbəb olur. Su hövzələrinə atılan qarışıqların miqdarını 

azaltmaq üçün texnoloji proseslərdə əmələ gələn və ətraf mühitə düşən 

qarışıqların azaldılmasını təşkil etmək lazımdır. Əsasən texnoloji 

proseslərdə yaranan qatışıqların miqdarmı azaltmaq lazımdır. Çirkab 

sularm miqdarını azaltmaq üçün müxtəlif texnologiyalardan istifadə edərək 

onu təkmilləşdirmək lazımdır. Əgər bu mümkün deyilsə, onda tullantı 

sularını azaltmaq üçün texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi aparılmalıdır. 

Çirkab sularm azaldılması üçün əsas məsələ reagent sərfinin azaldılması, 

mümkün qədər reagentsiz üsullardan istifadə etməklə em al prosesinin 

aparılmasından ibarətdir.  



  AES-lərdə texnoloji proseslər nəticəsində əmələ gələn çirkab sularm 

azaldılması aşağıdakı üsulların tətbiqi ilə mümkündür:  

- fasiləsiz ionlaşma üsulu; 

 - pilləli əks axınlı ionlaşma üsulu;  

- ionit süzgəclərinin termiki regenerasiya üsulu;  

- tullantısız və az tullantılı kimyəvi emal üsulu.  

- Fasiləsiz ion mübadilə üsulu ilə işləyən ionitsiz gəclər yanacaq sistemli 

sxemlərdən ibarətdir. Burda yığılan çirkab suların həcmi adi haldakına 

nisbətən (2-3) dəfə az olur.  

- Müasir qurğulardan biridə əks axınlı ionit süzgəcləridir. Duzsuzlaşdırıcı 

qurğuların pilləli əks axınlı süzgəclər əsasən qurulması reagent sərfini 30-

40 % azaldır. H - kationit süzgəclərinin əks axınlı texnoloji sxem əsasında 

işləməsi isə regenerasiya məhlulunun sərfini müəyyən qiymətə qədər 

salmağa imkan verir.  

- Bu üsul isti hallarda, yəni temperatur 80°C olan məhlullarda aparılır. 

Burada müəyyən qədər çirkab suların yaranması mövcud olur. Ona görə də 

daha müasir üsuldan istifadə edilməsi məsləhətdir. Məsələn, reagentsiz 

üsul, yəni suyun membran üsulu ilə duzsuzlaşdırılması və 

elektrokoaqulasiya üsulu ilə ilk emalı nəzərdə tutulur. Suyun kalloid 

qatışıqlarından təmizlənməsi FeS04 və Aİ2(S04)3 v ə koaqulyatorları ilə 

aparılır. Bu da həm təmizlənən suda və həm də çöküntüdə əlavə duz 

ionlarının və ya duzların konsentrasiyasının artmasına səbəb olur. 

Elektrokoaqulasiyalarda isə lopa şəkilində Fe(OH)3 və Аl(ОН)з hidroksidləri 

əmələ gətirir ki, bu da sabit cərəyan təsiri altında işləyən dəmir və 

alüminium elektrodlannın hidrolizi nəticəsində baş verir. Burda yığılan 

çirkab suların həcmi adi haldakına nisbətən (2-3) dəfə az olur. 



 

20. İES-lərdə əmələ gələn radioaktiv tullantılarla çirklənmiş 

sular. 

     Məlumdur ki, İRS və AHS-in fəaliyyəti üçün çoxlu miqdarda su tələb 

olunur. Belə ki. İLS-də 1 kVt saai enerji istehsalı üçün su sərfi 180 / ARS-lər 

də isə 280 / təşkil edir. Lakin istifadə olunan suyun 80-85 %-i çirkab su 

şəkilində su hövzələrinə axıdılır. Buna görə də suların çirklənməsi müxtəlif 

olur. Yalnız turbin kondensatorlarda soyutma məqsədi ilə işlədilən texniki 

istifadə olunmuş su müstəsnalıq təşkil edir. Araşdırmalardan belə məlum 

olur ki, İRS-də çirkab suların əmələgəlmə mənbələri və səbəbləri çox 

müxtəlif olub, burada həyata keçirilən texnoloji proseslərlə birbaşa bağlıdır.  

    Belə ki, istilik elektrik müəssisələrində texnogen tullantılarla çirkləşmiş 

sular əsasən aşağıdakılara görə əmələ gəlir:  

1. su emalı qurğularının istismarı zamanı bəzi texnoloji əməliyyatların 

aparılmasına görə;  

2. işlənmiş buxar kondensləşdirilən zaman soyuducu suyun qızmasına 

görə;  

3. neft məhsullarının kondensat və texniki sulara keçməsinə (sızıİmasına) 

görə;  

4. buxar qazının konvektiv qızma səthlərini yuyan zaman alınan çirkab 

sularına görə;  

5. bərk yanacaqla işləyən İRS-in külatma qurğularında yaranan çirkab 

sularına görə;  

6. istilik qurğularının kimyəvi məhlullarla yayılması zamanı alınan çirkab 

sularına görə;  



7. döşəmələrin və maşın zallarının yuyulması zamanı əmələ gələn çirkab 

sularına görə;  

8. məişət-təsərrüfat sularının atılmasına sərf edilən sulara görə.  

   Bu göstərilən çirkab sulardan ən geniş yayılanı birinci dövr səbəb sayılır. 

Belə çirkab suların həcm sərfi çox olur. Həmin suların çirkab tərkibi də 

hədsiz dərəcədə müxtəlif olur. Ona görə də İES-lannda əmələ gələn belə 

çirkab suların nəzarət altma alınması və onların təmizlənməsi, 

zərərsizləşdirilməsi xüsusi qurğularda və ciddi şəkildə aparılmalıdır. 

Sulann çirklənməsi dedikdə onlara zərərli maddələrin daxil olması 

nəticəsində biosferdə funksiyalarının və ekoloji əhəmiyyətinin aşağı 

düşməsi başa düşülür (Kriksunov və b., 1995). Sulann çirklənməsi fiziki və 

orqanoleptik xassələrin (şəffaflığın, rəngin, iyin, tamın pozulması) 

dəyişməsində, bir sıra kimyəvi maddələrin (sulfatların, xloridlərin, nitratlarm, 

ağır metalların, radioaktiv maddələrin) miqdarının artmasında, suda həll 

olmuş oksigenin azalmasında, xəstəlik törədən bakteriyaların və digər 

çirkləndiricilərin yaranmasında özünü göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

sulann ən təhlükəli çirklənməsi radioaktiv maddələrlə bağlıdır. Belə ki, 

suyun tərkibində radioaktiv çirklənmə yaradan, hətta ən cüzi miqdarda belə 

radioaktiv maddələrin olması çox təhlükəlidir. Suyun radioaktiv çirklənməsi 

mənbələri ilə bağlı aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, suda olan 

“uzunömürlü radioaktiv elementlər” stronsium - 90, uran - 238, radium - 226 

və başqalarıdır. Adları qeyd olunan bu radioaktiv maddələr su ekosistemləri 

üçün çox təhlükəlidir. Onu da göstərmək lazımdır ki, bu radionuklidlər 

yalnız su hövzələri üçün deyil, bütünlükdə biosfer və onun komponentləri 

üçün də hədsiz dərəcədə qorxuludur. Radionuklidlər səth sularına 

radioaktiv tullantıların atılması, suyun dibində belə texnogen 

çirkləndiricilərin basdırılması zamanı düşür. Yeraltı sulara radionuklidlər 

həm yer səthinə radioaktiv məhsul və tullantılar kimi düşdüyü, sonra 

atmosfer çöküntüləri ilə birlikdə yeraltına sızanda, həm də yeraltı suların 



radioaktiv  dağ süxurları ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində daxil olur. Çirkab 

suların su hövzəsinə tökülməsi sahəsində xüsusi paylaşdırıcı qurğular və 

ya qarışdırım qurğular qoyulur ki, bunlar da çirkabların bütün hövzə boyu 

bərabər paylanmasını təmin edir.  

Çirkab sulann su hövzələrinə atılması aşağıdakı rejimdə aparıla bilər:  

a) eyni vaxtda atılma;  

b) fasiləii atılma;  

c) sabit sərfdə fasiləsiz atılma;  

d) dəyişən sərfdə fasiləsiz atılma; 

21. İES-lərdə əmələ gələn radioaktiv tullantılarla çirklənmiş 

suların təmizlənməsi. 

    Müəssisə tullantı sularmı təmizləmək üçün müxtəlif kimyavi-lcxnnloji 

sxemhrdan və emal üsullarından istifadə edilir. Bu üsullar və 

texnologiyaların xarakterinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir.  

   Çirkab suların təmizlənməsi zamanı mexaniki, fiziki, kimyəvi təmizlənmə 

üsulları üç qrupa bölünür:  

1) mexaniki təmizlənmə;  

2) fizik i-kimyəvi təmizlənmə; 

 3) kimyəvi təmizlənmə; 

  Bunlardan ən geniş yayılanı fiziki-kimyəvi təmizlənmədir. Çirkab suyunu 

təmizləmək üçün emal suyunu seçdikdə çirkabın nə şəkildə olması aydın 

olmalıdır. Emal üsulu elə seçilməlidir ki, alınan qatışıqların utilizasiyası və 

ya zərərsizləşdirilməsi sadə yolla mümkün olsun. 

   Təmizlənmə üsulunu aşağıdakı təmizləmə növlərinə bölürlər; 



 - qatışıqların bilavasitə ayrılması üsulları;  

- suyun və ya qarışıqların faza halının dəyişdirilməsi ilə təmizləmə yolu;  

- qarışıqların çevrilməsi üsulu;  

- biokimyəvi üsul  

Birinci və ikinci üsulların tətbiqi zamanı sudan ayrılan qarışıqların kimyəvi 

xassələri dəyişmir. Bu o zaman mümkün olur ki, qatışıqlar tam həll olmuş 

olsun. Yaxud da müxtəlif fazada olsun.  

  Mexaniki qatışıqlar bilavasitə sudan aşağıdakı yollarla ayrılır:  

- iri hissəciklərin mexaniki üsulla ayrılması yolu ilə; 

- mikrotorlardan istifadə edilməsi yolu ilə;  

- çökdürmə və şəffaflaşdırma yolu ilə;  

- hidrotsiklonların tətbiqi ilə;  

- mexaniki süzgəclərdən süzülmə yolu ilə;  

- flotasiyanın tətbiqi ilə;  

- membran üsulu ilə.  

    Qatışıqların kimyəvi xassələrinin dəyişməsi ilə yeni çevrilmələrin 

aparılması və təmizlənməsi üsulları aşağıdakı yarımqruplaıa bölünürlər 

- çətin həll olunan birləşmələrin yaranması;  

- az dissosasiya edən kompleks birləşmələrin parçalanma və sintez 

prosesləri;  

- oksidləşmə-reduksiya prosesləri;  

- termiki emal. İkinci qrup üsulda ən çox koaqulyasiya və sorbsiyadan geniş 

istifadə edilir. 



Durulducularda hissəciklər öz ağırlıq qüvvələrinin təsiri ilə çökür. Burada 

hissəciklərin çökməsi 9,81 m/saat sərbəst düşmə təsiri ilə gedir. Əgər 

tərkibində mexaniki hissəciklər atılan suya fırlanma hərəkəti versə, onda 

mexaniki qatışıqlann mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsirindən yan tərəfə 

hərəkət etdiyini görə Hissəciyin aldığı hərəkət təcili (m/san ) aşağıdakı kimi 

ifadə edilir. 

              

                       α = Ʋ
2
 ̸ R 

burada Ʋ - dairə üzrə mayenin xətli, m/san, R - asılı hissəciklərin fırlanma 

radiusudur, m Ʋ -nin böyük və /f-in kiçik qiymətlərində hissəciklərə təsir 

edən mərkəzdən qaçma qüvvəsi onların ağırlıq qüvvəsindən çox-çox böyük 

olur. Hidrotsiklonlar çirkab suların təmizlənməsi sahəsində böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Hidrotsiklonlarda suyun durulması suya və 

hissəciklərə təsir edən mərkəzdənqaçma qüvvələrinin fərqi nəticəsində 

alınır. Bu qiymət aşağıdakı kimi hesablanır: 

 

                   P = 𝝅𝒅3 /6 × ( ρh – ρc) × ʋ2/R×gn 

burada d - hissəciklərin diametri, sm;, ρh, ρc hissəciklərin və suyun sıxlığıdır, 

q/m \ v suyun hidrotsiklona daxil olma surəti, m/san; R hidrotsiklonun 

mərkəzindən suyun tangensial borucuğunun mərkəzi oxuna qədər olan 

məsafədir, m.  

22. AZƏRBAYCANDA RADİASİYA ÇİRKLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI 

EKOLOJİ GƏRGİNLİK. 

       Sadə formada demiş olsaq, ətraf mühit dedikdə birinci olaraq insanlar 

bilavasitə özü yaşadığı mikro mühiti düşünürlər. Əslində isə ətraf mühit, 

yaxud təbii mühit dedikdə, bu məsələ qlobal miqyasda başa düşülməlidir. 



Çünki yaşadığımız Yer  kürəsi vahiddir, biz isə o vahidin bir hissəsindəyik. 

Yəni, ancaq ətraf mühit, hava mühitinin çirklənməsi tədricən Yer kürəsi 

havasının bütövlükdə çikrlənməsinə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən, ətraf 

mühitin çirklənməsi Yer kürəsinin ayrı-ayrı bölgələrində yerli şəraitdən asılı 

olaraq bir-birindən fərqlənirlər. Bu amil bir çox məsələlərlə əlaqədardır. Elə 

bu səbəbdən də biz Respublikamıza ətraf mühitin nə ilə və necə 

çirklənməsini oxucularımızda çox qısa şəkildə çatdırmaq istəyirik. Belə 

çirklənmə növlərindən biri radiasiya çirklənməsidir. Yaşadığımız mühitin 

radioaktiv çirklənməsi canlı həyat, o cümlədən biz insanlar üçün texnogen 

çirklənmələrdən ən təhlükəlisi olub, həm də gözlə müşahidə olunmayanıdır. 

İnsanların əksəriyyəti radioaktiv çirklənmə mənbələrini də yaxşı bilmirlər. 

Azərbaycan Respublikasında radiasiya çirklənməsi bir çox dövlətlərə 

nisbətən aşağıdır. Lakin, bu bizi müştəbeh etməməlidir. Həm də, radiasiya 

fonu şəhərimizdə o qədər də yaxşı deyil. Ümumilikdə isə respublika 

ərazisində strosium -90, sezium -137 radionuklidlərin miqdarı təbii fondan 

azca artıqdır. Atmosfer havasının radioaktivliyi əsasən normadadır. Lakin, 

atmosfer havasının radioaktivliyi Respublikamızın şimal-qərb rayonlarında 

və sənaye şəhərlərində nisbətən normadan artıq olan vaxtlarda olur. Belə 

hallara ən çox iyul-avqust aylarında təsadüf etmək olur. Şimal-qərb 

rayonlarında bu cür çirklənmənin səbəbi Yer quruluşunda olduğu halda, 

sənaye şəhərlərində buna səbəb bəzi sənaye obyektləridir, buradakı 

texnologiyaya düzgün əməl olunmamasıdır. Bu məsələ Bakıda çox 

acınacaqlıdır. Nə Bakı şəhərinin özündə, nə də ki, Abşeron yarımadasında 

elə bir müəssisə tapa bilməzsən ki, ekoloji cəhətdən normalara uyğun 

işləsin. Bunun üzərinə neftlə çirklənmiş Abşeron torpaqlarını və Xəzərin 

sahil zonalarını gəlsək, hər şey aydm olar. Başqa bir amil də düzənlik 

ərazilərimizdən yüksək dağlıq yerlərə doğru qalxdıqca, atmosfer havasının 

radioaktivliyinin çoxalmasıdır. Dağlarda günəş radiasiyası, təbii olaraq çox 

olduğundan və dağ süxurlarının şüanı əksetmə qabiliyyəti radiasiya 

fonunun yüksək olma səbəbidir. Bu bizdən asılı deyil - təbii amildir. Odur ki, 



ən böyük diqqəti həm də ən çox əhalimiz yaşayan sənaye şəhərlərinə 

verməliyik. 

Torpaqların ekoloji problemlərindən bəhs edərkən eroziya (“torpaq 

xərçəngi”), səhralaşma, şoranlaşma və s. bu kimi məsələlərlə yanaşı, 

onların sənaye müəssisələrin, eləcə də nəqliyyat vasitələrindən ətraf 

mühitə atılan texnogen çirkləndiricilərlə çirklənməsini də xüsusi vurğulamaq 

lazımdır, Aparılan araşdırmalardan da məlum olduğu kimi, torpaq 

çirkləndiriciləri içərisində radionuklidlərin xüsusi rolu vardır. Onların təbiətdə 

miqdarının cüzi olmasına baxmayaraq, bu təhlükəli maddələrin canlı 

orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə toksiki təsiri olduqca böyükdür. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu və ya digər ərazilərdə radionuklidlərin təbii və ya süni 

formalarının toplanması, onların qida zənciri vasitəsilə torpaqdan bitki və 

heyvan orqanizmlərinə keçməsi və nəhayət insan bədənində toplanması 

ağır genetik və onkoloji xəstəliklərin yaranmasına və digər fəsadların 

törənməsinə gətirib çıxarır. Araşdırmalardan belə məlum olur ki, torpaq 

örtüyü süni radionuklidlərin həmişə daxil olduğu ilkin həlqə deyildir. Adətən, 

ilkin həlqə rolunda atmosferin aşağı təbəqələri çıxış edir. Lakin yerüstü 

hava təbəqəsində təmizlənmə prosesləri intensiv getdiyindən radionuklidlər 

tez bir zamanda torpağa çökür. Radionuklidlərin torpağa daxil olması 

daşqınlarla və ya suvarma vasitəsilə də mümkündür. Lakin böyük udma 

qabiliyyətinə malik olan torpaqda radionuklidlərin toplanması onların 

sonrakı mərhələdə biosferdə dövranını təmin edir. Respublikamız 

ərazisində də radionuklidlərin təbii və süni fonu mövcuddur. Güman etmək 

olar ki, XX əsrin ikinci yarısından etibarən, xüsusən də 40-50-ci illərdə bir 

sıra ölkələrdə, o cümlədən keçmiş SSRİ-də atmosfer də və yer səthində 

(Həştərxan vilayətində) nüvə sınaqlarının keçirilməsi, sonrakı onilliklərdə bir 

sıra qəza hadisələri (Çemobl AES və s.) güclü hava axınlarının 

istiqamətində yerləşmiş Respublikamız ərazisində də radionuklidlərin 

artmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanda radioaktivliklə bağlı ekoloji 

gərginlik və onların aradan qaldırılması yollarının araşdırılması 



istiqamətində çoxlu elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bu sahədə bir sıra ekoloq 

mütəxəssislərin və tədqiqatçıların apardığı araşdırmalara (M.Ə. Abdullayev, 

C.Ə. Əliyev, 1983) görə radionuklidlər Azərbaycan ərazisində müxtəlif 

dərəcədə paylanmışdır. Bu maddələrin Respublikamızın müxtəlif 

regionlarında artımına Çemobl qəzasının daha böyük təsiri olmuşdur. Bunu 

stronsium -90 və sezium -137 maddələri ilə aparılmış tədqiqatların 

nəticələri də (M.Ə.Abdullayev, C.Ə.Əliyev, 1998) sübut edir . 90Sr 

radionuklidinin artımı Lənkəran vilayətində daha kəskin şəkildə müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, qəzadan əvvəl onun orta miqdarı 2,9 QB k/km2, 

tərəddüdü 1,6-3,9 QB k/km2 olmuşdursa, qəzadan sonra bu göstəricilər 

artaraq 8,6 QB k/km2 və 5,9-12,7 QB k/km2-ə çatmışdır, Artım Kür-Araz 

ovalığında, Böyük Qafqaz vilayətində, Naxçıvan MR və Kiçik Qafqazın quru 

bozqır zonasında da qeydə alınmışdır. İstinad etdiyimiz tədqiqat işində 

sezium -137 radionuklidi radiokimyəvi üsulla təyin edildiyindən (Çemobl 

qəzasından əvvəlki illərdə o qamma-spektrosetrik üsulla təyin edilmişdir) 

onun miqdarı stronsium-90 radionuklidlorinin miqdarında və qəzadan 

əvvəlki göstəricisindən xeyli azdır. 

23.AZƏRBAYCANDA SƏNAYE VƏ MƏİŞƏT TULLANTILARI 

PROBLEMİ. 

Antropoloji faktorların neqativ təsiri nəticəsində, ətraf mühitin çirklənmə

si istiləşməyə səbəb olmuşdur. Əsas təhlükə atmosferdə və digər texnogen

 qazların artmasıdır. Atmosferdə CO2-nin miqdarı 1880-ci ildə 0,029 

% olduğu halda, hazırda 0,03456 %-

ə çatmışdır. Karbon qazının atmosferdə normadan çox artması "parnik effe

kti" ilə nəticələnə bilər. 

Bu Yerlə Kosmos arasındakı istilik mübadiləsi prosesinin pozulmasına 

gətirib çıxarar. İstilik effektinin əmələ gəlməsində başqa amillərlə 

(səhralaşma, təbii qazların yaranması və s.) yanaşı, sənaye 

müəssisələrinin ətraf mühitə buraxdığı tullantılar xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 



Sənaye sahələri arasındakı çirkliliyə görə birinci yeri metallurgiya sənayesi 

(34 %), sonrakı yerləri müvafiq olaraq energetika sahəsi (27 %) və qaz 

sənayesi (7 %) tutur.  

 Respublikanın sənaye obyektlərindən atmosferə atılan istixana 

qazları, digər tullantı məhsullarının azaldılması yolları barədə tövsiyyələr 

edilir. İstehsalat müəssisələrinin müasir tələblərə cavab verən 

avadanlıqlarla təmin edilməməsi, köhnə qaz toz tutucu qurğularla işləməsi, 

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan kimi iri sənaye şəhərlərinin 

istehsal sahələrində quraşdırılması qurğu və avadanlıqların fiziki-mənəvi 

cəhətdən yararsız olması çirkləndirici maddələrin tam zərərsizləşdirilmədən 

atmosferə atılması ilə nəticələnir.  

Sənayedə əmələ gələn bərk və maye tullantılarının tərkibində canlı 

orqanizmlərə toksiki təsir göstərən maddələr vardır. Məsələn, metallurgiya 

sənayesi tullantılarında əlvan və ağır metal duzları, maşınqayırma sənayesi 

tullantılarında sionidlər, arsen birləşmələri, berillium, plasmas və süni ipək 

istehsalında benzol, fenol, kağız-selliloz istehsalında metanol, seipidar, 

fenol , qazanxana qalıqları, toxuculuq, gön-dəri müəssisələrində, sintetik 

fəal maddələrin istehsalında alkil-sulfat, sulfanol, bəzi yuyucu-

dezinfeksiyaedici maddələr əmələ gəlir.1 ton çuqun hazırlanarkən 4,5 kq 

toz: 2,7 kq kükürd qazı: 0,1-0,5 kq manqan, həmçinin arsen, fosfor, 

qurğuşun, civə, sürmə: nadir metallar və qətranlı maddələr, 1 ton marten 

poladından 3000-4000m3 qaz, 60 kq dəm qazı və 3 kq kükürd qazı ayrılır. 

Qara metallurgiya sənayesi ümumi çirklənmənin 15-20 faizini təşkil dir. İl 

ərzində 1 mln.ton məhsul istehsal edən qara metallurgiya zavodu 

atmosferə 350 ton/sutka toz, 200 t/sutk kükürd anhidridi, 400 t/sutk karbon 

oksidi və 42 t/sutk azot oksidi atır. Metallurgiya müəssisəsində çoxlu 

miqdarda tullantı (domna qazı və koks qazı) əmələ gəlsə də, onun cəmi 34 

%-i utilizə edilir və ya zərərsizləşdirilir, qalanı ətraf mühitə yayılaraq 

atmosferi korlayır. Maşınqayırmada 1 ton metaldan 260 kn tullantı yaranır 

ki, bunun da 50 %-i xammalın işlənməsi zamanı ayrılır. Hər il atmosfer 



havasının çirklənməsi nəticəsində onun tərkibindəki karbon oksidi, kükürd 

və azot birləşməsi, karbohidrogen və sənaye tozlarının qatılığı artır. İl 

ərzində atmosferə 200 mln. ton karbon oksidi, 20 mlrd. tondan artıq karbon 

dioksidi, 150 mln. ton kükürd dioksidi, 53 mln. ton azot oksidi, 250 mln. 

tondan çox toz, 120 mln. ton kül, 50 mln. tondan artıq müxtəlif 

karbohidrogenlər atılır. Havasının çirklənmə səviyyəsi yüksək olan 

Azərbaycanın iri şəhərləri insan sağlamlığı üçün çox təhlükəli hesab edilir. 

Havanın keyfiyyəti 8 şəhərdə yoxlanılmış və kükürd dilksid, azot oksidi, 

dəm qazı, sülb hissəcikləri, tüstü, hidrogen-flüor və başqa birləşmələrin 

qalıqlarının miqdarı müəyyən olunmuşdur. Onların arasında 5 şəhərin - 

Sumqayıt, Bakı, Gəncə, Şirvan və Mingəçevirin payına atmosferə atılmış 

bütün zərərli maddələrin 96 %-i düşür. 

 Respublikamızda Ən böyük sənaye sahələri neftçıxarma və 

neftayırmadır. Sənaye tullantılarının çoxu bu profildən olan müəssisələrdə 

əmələ gəlir. Tullantıların tərkibi və əmələgəlmə səbəbləri müxtəlifdir.Sıxıcı 

kompressorlar çatışmadığından neftlə yanaşı çıxarılan xeyli qaz atmosferə 

buraxılır. Neft qazlarını toplayan sistemlərin yararsızlığı böyük itkilərə 

səbəb olur. Bu sistemlərin sıradan çıxması problemi daha da ağırlaşdırır. 

Yeni texnologiyanın tətbiqi isə problemi xeyli azaldır. Məsələn, 1995-ci ildə 

Bakıda neftçıxarma sənayesindən havaya buraxılan uçucu orqonik 

hidrokarbonatın miqdarı 500 min ton olmuşdursa, 1996-cı ildə aşağı təzyiqli 

qaz emal edən kompressor stansiyası işə salındıqdan sonra havaya atılan 

qaz 200 min tonadək azalmışdır. Tullantı məhsullarının təkrar istehsala 

cəlb olunması da problemin kəskin azalması ilə nəticələnmişdir. Məsələn, 1 

ton xam malın təkrar istehsalı hesabına atmosferin çirklənməsini 86 %, 

tullantı məhsullarının həcmini isə 97 % azaltmaq mümkündür. Son illər 

məhsul istehsalındakı artımlar ətraf mühitə, xüsusilə atmosferə və suya 

atılan tullantılarda özünü göstərir. Belə ki, inqrediyentlər üzrə stasionar 

mənbələrdən havaya buraxılan çirkləndirici maddələr 2001-ci ildə 425,9 

min ton təşkil edib ki, onun da 391,8 min tonu qaza oxşar və maye 



tullantılardan,15,5 min tonu kükürd antihidridindən, 24,2 min tonu azot 4 

oksiddən, 25,4 min ton dəm qazından ibarətdir. Qeyd edək ki, respublika 

üzrə stansionar mənbələrdən 425,9 min ton çirkləndirici maddə atmosferə 

atılmışdır. Onun 331,4 min tonu paytaxtın, 32,3 min tonu Sumqayıtın, 4 min 

tonu Gəncə, 4 min tonu Şirvanın, 15 min tonu Mingəçevir, qalan 4 min tonu 

isə digər şəhər və rayon müəssisələrinin payına düşür.Göstərilən 

səbəblərdən başqa, atmosferdə yaranan istixana effektini intensivləşdirən 

amillərdən biri də istilik elektrik stansiyalarıdır. İstilik elektrostansiyalarında 

yanacağın yanmasından alınan istilik enerjisinin 50-55 %-i ətraf mühitə 

daxil olaraq istiləşmə prosesini daha da artırır. "Azneftkimyamaş" dövlət 

şirkətinin timsalında problemin mahiyyətini şərh edək. Bu şirkətin 13 iri 

sənaye müəssisəsini özündə birləşdirən nəhəng istehsalat vahidlərindən 

biridir. Əsasən neftçıxarma sənayesi üçün qaldırıcı-qazma avadanlıqlarını 

istehsali ilə məşğuldur. Şirkətə daxil olan zavodların istehsal prosesindən 

ayrılan tullantı və axıntılarının tərkibi mənşəyinə görə, neft məhsulları, 

qələvi, turşu, müxtəlif karbohidrogenlər, digər üzvi və qeyri-üzvi 

birləşmələrdən ibarətdir. İstehsalın kəskin azalması ətraf mühitə yayılan 

çirkləndirici maddələrin miqdarına da təsir göstərib. Tədqiqat dövrünün 

yalnız üç ilinin müqayisəsi göstərir ki, şirkətin müəssisələrində zərərli 

maddələrin əmələ gəlməsilə toztutucu qurğuların faiz göstəricisi arasında 

uyğunsuzluq var. 1993-cü ildə əmələ gəlmiş 2294-216 ton zərərli 

maddələrdən cəmi 8,4 faiz tutulub. 1994-cü ildə isə 1295,368 ton 

tullantıdan 7,8 %-i tozuducu qurğular tərəfindən tutulub. Bu rəqəm 1995-ci 

ildə artaraq 11,9 % təşkil etsə də, bunun səbəbi keyfiyyət və kəmiyyət 

dəyişiklikləri ilə yox, istehsalın əvvəlki illərlə müqayisədə daha da 

azalmasıyla əlaqədardır. Başqa sözlə, əmələ gələn 449,805 ton tullantının 

440,350 tonu havaya atılaraq, cəmi 11,9 %-i tutulmuşdur. Beləliklə şirkətin 

zavodları atmosfer havasını 1993-cü ildə 91,6 %, 1994-cü ildə 92,2%, 

1995-ci ildə isə 89,1% zərərli maddələrlə çirkləndirmişdir. 



A) Ətraf mühit problemləri ilə birgə Bakı şəhər Epidemiologiya və 

Gigiyena mərkəzindən aldığımız məlumatlarda göstərilir ki, respublika 

paytaxtının atmosferini daha çox sənaye potensialının əsasını təşkil edən 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, "Azəriqaz" ASC, "Metallurgiya", 

"Azərneftkimyamaş", "Azərsənaye Tikinti Materialları" Dövlət Komitəsinin 

sənaye obyektləri çirkləndirir. 1995-ci ildən atmosfer havasına atılan 

tullantının 94,9% neft şirkətinin, 1,1% "Azərsənaye" TMDK-nin, 0,9% 

"Azərsement" İstehsalat Birliynin payına düşür. Bu tullantıların tərkibinə 

80,5% karbohidrogen birləşmələri, 1,3% dəm qazı, 14% toz və digər zərərli 

maddələr daxildir. Müəyyənləşdirilib ki, karbohidrogen nümunələri icazə 

verilən normadan 90,5%, dəm qazı 90%, furfurol 16,7%, his 48%, azot 

oksidi 65,5%, hidrogensulfid isə 41% yüksəkdir. 1997-ci ildə paytaxtın 

atmosferi 316 iri sənaye müəssisəsini əhatə edən 12995 stasionar 

mənbədən çirklənib. Göstərilən mənbədən yalnız 32,1 %-i qaz-toztutucu 

qurğularla təchiz olunub. ARDNŞ havaya atılan tullantıların 94,5 %-ni, 

"Azəriqaz" ASC 1,2 %-ni, "Azərisement" İB 1,4 %-ni təşkil edib. Tullantıların 

tərkibində inqridiyentlərdən 80,1 %-i karbohidrogen, 9,7 % dəm qazı, 12 % 

müxtəlif tozlar, 0,8 % azot oksidi təşkil edir ki, onlardan da karbohidrogen 

birləşmələri normadan 90,2, dəm qazı 98, furfurol 15,8, azot oksidi 62,4, 

hidrogen sulfid 40,4, duda 47,5 % artıqdır.1998-ci ildə paytaxtın atmosfer 

havasına buraxılan tullantıların 1,1 %-i "Azəriqaz" ASC, 1,4 %-i 

"Azərsənayetikinti materialları" DK, 2,4 %-i "Azərenerji" SC və 21,6 %-i 

avtomobil nəqliyatlarının payına düşür. Atmosferə atılan tullantıların 

tərkibində karbohidrogenlər 67,9 %, dəm qazı 2,7 %, müxtəlif tozlar 10,2 %, 

azot oksidləri 1,1 %-ə bərabərdir. 

B) Stasionar müşahidə nöqtələrində aparılan laborator müayinələr 

dəm qazının 1,7 dəfə, azot oksidinin 1,5, hisin 2,1, karbohidrogenlərin 2,8 

dəfə və s. Yol verilən normadan artıq olduğunu müəyyənləşdirib. Ətraf 

mühitin normadan artıq çirklənməsi əhali arasında müxtəlif xəstəliklərin 

artmasına səbəb olub. Epidemiologiya və Gigiyena Mərkəzi statistik təhlillər 



nəticəsində müəyyən edib ki, qeyri-infeksion mənşəli xəstəliklərin 

azalmasına baxmayaraq, tənəffüs orqanları, sinir və qan damarı sistemi, 

həzm üzvləri, revmatizm, hipertoniya, stenokardiya, miokard infarkt 

ekzema, sidik-cinsiyyət, qan və ruhi xəstəliklər ümumilikdə 1,6-53,4 

faiz artmşdır. Beləliklə, ətraf mühitə, xüsusilə şəhər atmosferinə daxil olan 

tozanaqlar, tullantı məhsulları, xüsusilə karbon oksidləri, karbohidrogen 

birləşmələri, digər üzvi-qeyri üzvi maddələr biosferin canlılar Aləmi 

arasında müxtəlif mənşəli xəstəliklərlə yanaşı, istixana effektinin əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


