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GİRİŞ 

Yanma – çox maraqlı və insanlara həyatı lazım olan, çox 

qədim zamanlardan diqqəti cəlb edən bir prosesdir. Əvvəllər 

insanlar öz-özünə alışma və ya şimşək çaxması nəticəsində 

yaranan odu (alovu) qoruyub saxladılar. Sonra – ağac parçala-

rının bir-birlərinə sürtünməsinə əsaslanan, daha sonra çaxmaq-

daşından alınan alətlərin əldə olunması ilə odun alınması 

üsulunun kəşfi baş verdi.  

XVII əsrdə metallurgiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

yanma nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanmasına ehtiyac yarandı.  

Bu zaman yanlış olaraq floqiston nəzəriyyəsi meydana gəldi: 

metal + qızdırılma  = flogiston + metal yanığı; 

metal yanığı + flogiston + qızdırılma = metal. 

XVIII əsrin  ikinci yarısında kimya sahəsində dəqiq 

tədqiqat üsullarının tətbiq olunması Flogiston nəzəriyyəsinin 

yalan olduğunu sübut etdi və bu nəzəriyyə tamamilə rədd 

edildi. М.V.Lomonosov ilk dəfə sübut etdi ki, yanma prose-

sinin mahiyyəti yanan maddələrin hava ilə kimyəvi birləşmə-

sinə əsaslanır. Fransız alimi Lavuazye 1773-cü ildə müəyyən 

etdi ki, yanma prosesində oksidləşdirici kimi havanın hamısı 

deyil, ancaq onun tərkibində olan oksigen iştirak edir.  

Beləliklə,  XVIII əsrin ikinci yarısında  elmi yolla sübut edildi 

ki, yanma prosesi oksidləşmə reaksiyasıdır.   

XIX əsrin sonlarında rus akademiki A.N.Bax avtooksid-

ləşmə nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış və sübut etmişdi ki, 

yanma – ümumi oksidləşmə proseslərini (parçalanmaya meylli 

və çox aktiv atomar oksigenin ayrılmasına səbəb olan, möhkəm 

olmayan peroksid birləşmələrinin alınması ilə gedən) xüsusi 

halıdır. İstiliyin təsiri ilə yanma reaksiyasının sürətlənməsi 

nəzəriyyəsinin əsası 1884-cü ildə Vant-Hoff tərəfindən qoyul-

muşdur. 1928-ci ildə akademik N.N.Semyonov bu nəzəriyyəni 

inkişaf etdirdirilmişdir və buna görə o, 1956-cı ildə Nobel 

mükafatına layiq görülmüşdür. Akademik N.N.Semyonov həm 
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də zəncirvarı yanma reaksiyaları nəzəriyyəsinin müəllifidir. Bu 

nəzəriyyə idarə oluna bilən yanma proseslərinin idarə oluna 

bilməyən adi (partlayışla yanma) yanma proseslərinə keçid 

mexanizminin izah olunmasına, həmçinin qaz partlayışlarının 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə imkan verir. Akademik 

N.N.Semyonov tərəfindən yaradılan məktəbin müasir yanma 

nəzəriyyəsinin inkişafında çox böyük rolu olmuşdur. Hal-

hazırda, milli təhlükəsizlik, sənaye təhlükəsizliyi, fövqəladə 

hallarda əhalinin mühafizəsi məsələlərinə aid olan problemlər 

son dərəcə aktuallıq kəsb edir. Mütəmadi olaraq yanğın və 

partlayışlarla əlaqədar qəza hallarının müşahidə olunduğu iri 

sənaye müəssisələri, neft və qaz magistral kəmərləri real 

təhlükə mənbəyidirlər. Son zamanlar şaxtalarda baş verən, 

insan tələfatları və böyük miqdarda material itkiləri ilə 

nəticələnən qəza halları daha çox müşahidə olunur. Avadan-

lığın, nəqliyyat vasitələrinin nasazlığı, həmçinin insanların 

təsiri nəticəsində aviasiya, dəmiryolu və avtomobil nəqliyyatı 

sahələrində də baş verən qəza hallarının sayı artmaqdadır. 

Kimyəvi təhlükəli və radioaktiv maddələrin atılması, neft 

məhsullarının axıdılması, təhlükəli maddələrlə işləyən avadan-

lığın dağılması və onun yüksək təzyiq altında işləməsi zamanı 

baş verən qəzalar daha çox təhlükə yaradır. Azərbaycan 

Respublikasında texnoloji avadanlığın qəzasız istismar 

olunmasını və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını təmin edən 

çoxlu sayda normativ sənədlər işlənib hazırlanmışdır. Lakin, 

fövqəladə halların qarşısının alınması, yanğın və partlayışlara 

qarşı mübarizə və profilaktik işlərin təkmilləşdirilməsi, bu 

işlərin təşkili yanğın və partlayış nəzəriyyəsinin fiziki-kimyəvi 

aspektlərinə aid elmi biliklərin mənimsənilməsini tələb edir. 

―Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühən-

disliyi‖ ixtisası üzrə təhsil alan müasir tələbələr və müvafiq 

mütəxəssislər müəssisələrdə baş verə biləcək potensial yanğın 

və partlayış  təhlükəli hallara aid elmi biliklərə malik olmalı və 

belə halların aradan qaldırılması üsullarını bilməlidirlər.  
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I FƏSİL. Yanma prosesinin xüsusiyyətləri, fiziki-kimyəvi 

əsasları, öz-özünə alışma, öz-özünə yanma, alovun növləri 

və yayılma sürəti 

1.1. Yanma prosesinin xüsusiyyətləri və fiziki-kimyəvi 

əsasları  

Yanma prosesi, dar mənada, maddələrin oksigenlə 

kimyəvi birləşmə reaksiyasına deyilir. Demək olar ki, bütün 

maddələr bu və ya digər dərəcədə oksidləşməyə məruz qalırlar. 

Bəzən, kiçik sürətlə gedən oksidləşmə proseslərinə yavaş 

yanma prosesləri deyilir. Geniş mənada, istiliyin və işığın 

ayrılması ilə gedən, tez baş verə bilən bütün kimyəvi 

reaksiyalar yanma prosesinə aid edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən, 

maddələr ancaq oksigendə deyil, digər mühitlərdə də yana bilər. 

Məsələn, bəzi metallar xlorda, natrium oksid karbon qazında, 

barıt isə ətraf mühit maddələrinin iştirakı olmadan yanırlar. 

Yanma prosesi, hər şeydən əvvəl, maddələrin çevrilməsi ilə 

müşayiət olunduğundan kimyəvi proses hesab olunur. Kimyəvi 

proses istilik enerjisinin ötürülməsi, diffuziya kimi fiziki 

proseslərə  tabe olur. Bundan başqa, kimyəvi çevrilmə zamanı 

yanma məhsulları da alınır. Bütün bunlar onu göstərir ki, 

yanma prosesinə ümumi şəkildə sürəti, fiziki və kimyəvi 

hadisələrin intensivliyi və onların qarşılıqlı təsir xüsusiyyətləri 

ilə müəyyən olunan mürəkkəb fiziki-kimyəvi proses kimi 

baxmaq lazımdır.  

Yanar sistem yanma qanunauyğunluqlarını öyrənmək 

üçün lazımdır. Yanar sistemin əsas komponentlərinə yanacaq, 

oksidləşdirici və yanma məhsulları aid edilir. Yanar sistemin 

əlavə komponentlərinə aşağıdakıları göstərmək olar:  

– yanar maddələri yandırmaq üçün istifadə olunan enerji 

mənbələri;  

– yanma şəraitinə maneçilik edən yanmayan maddələr.  

Yanar sistemi məhdudlaşdıran səthin xassəsi və vəziyyəti 
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hər bir halda ayrıca nəzərdən keçirilməlidir. Açıq sistemlərdə 

ətraf mühit maddələr axını, enerji mənbəyi və qəbuledicisi 

rolunu oynayır. Kimyəvi aktiv elementlər oksidləşdiricinin 

elementləri ilə birləşən zaman oksidləşmə qabiliyyətinə malik 

olduqda yanar maddələrə çevrilirlər. Elementləri yanar 

maddələrin kimyəvi aktiv elementləri ilə birləşdikdə reduksiya 

olunmaq qabiliyyətinə malik olan maddələrə oksidləşdirici 

maddələr deyilir. Yanacaq və oksidləşdirici elementlərin 

oksidləşdirici-reduksiyaedici reaksiyaları zamanı yanma 

məhsulları əmələ gəlir. Yanacaq və oksidləşdirici arasında 

qarşılıqlı təsir müvafiq nisbətdə və lazımi termiki şəraitdə baş 

verir. Yanar sistemdə baş verən proseslərə aiddir: 

– maddə və enerjinin köçürülmə prosesləri;  

– mürəkkəb molekulların sadə molekullara parçalanması;  

– piroliz;  

– buxarlanma;  

– ərimə; 

– ionlaşma;  

– kinetika;  

– yanma məhsullarının alınması; 

–  dissosiasiya və s. 

Biosferdə əmələ gələn, biosferdə və troposferdə dövr 

edən, həmçinin də texnosferdə yaranan və tətbiq edilən 

texnogen maddələr yanar maddələrdir. Texnogen enerjinin 

alınmasına lazım olan yanar texnogen maddələrə yanacaq  

deyilir. Yanma zamanı əsas oksidləşdirici atmosfer oksigeni 

hesab olunur.  

Yanma məhsullarının kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi yanar 

sistemdəki şəraitdən asılıdır. Yanar texnogen maddələr bərk, 

maye və qaz şəkilli, oksidləşdirici isə maye və qaz halında ola 

bilər. Əgər yanacaq və oksidləşdirici müxtəlif aqreqat halında 

olarsa, o halda yanar sistem heterogen, yanacaq və 

oksidləşdirici eyni aqreqat halında olduqda isə yanar sistem 

homogen adlanır. Hərəkət sürətindən asılı olaraq, yanar sistem 
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laminar və turbulent rejimdə ola bilər. Komponentlərin kiçik 

yerdəyişməsi zamanı yanar sistem laminar hərəkət rejimli, 

komponentlərin böyük yerdəyişməsi zamanı isə turbulent 

hərəkət rejimli sistem adlanır. Yanar sistem fiziki və kimyəvi 

proseslərin nisbətindən asılı olaraq diffuziya və ya kinetik 

rejimdə ola bilər. Diffuziyalı yanar sistemdə yanacaq və 

oksidləşdirici arasında qarşılıqlı diffuziya prosesi, kinetik 

rejimli yanar sistemdə isə yanacaq və oksidləşdirici elementlər 

arasında kimyəvi proseslər baş verir.  

Diffuziya rejimli sistemdə alışma və yanma prosesləri 

yanma komponentlərinin diffuziyası ilə müşayiət olunur. 

Kinetik sistemdə yanacaqla oksidləşdirici qabaqcadan, 

yanmadan əvvəl, bir-birləri ilə qarışdırılır və eyni halda olurlar, 

ona görə də bu zaman yanma intensivliyinə diffuziya nəzərə 

çarpacaq təsir göstərmir.  

Yanma, yanar sistemdə (xüsusi şəraitdə) meydana gələn 

və yanar elementlərlə oksidləşdiricilərin oksidləşdirici–

reduksiyaedici birləşməsindən əmələ gələn, yanma məhsulla-

rının  alınması ilə müşayət olunan fiziki-kimyəvi proseslərin 

cəmindən ibarətdir. Yanma prosesi insanlar tərəfindən təşkil 

oluna bilən və təşkil oluna bilməyən olurlar. Təşkil oluna bilən 

yanma prosesləri texnogen qurğularda reaksiya və ya odlu 

fəzada baş verir. Təşkil oluna bilməyən yanma prosesləri xüsusi 

quruluşlardan kənarda baş verir və o, yanğın adlanan təhlükəli 

təbii, antropogen və ya texnogen hadisələrin əsasını təşkil edir. 

 

1.1.1. Yanma prosesində iştirak edən maddələrin təsnifatı 

Texnogen fəaliyyət prosesində istifadə və ya istehsal 

olunan maddələri texnogen maddələr deyilir. Yanma 

nəzəriyyəsində öyrənilən texnogen maddələrin tərkiblərində 

yanan və yanmayan maddələr ola bilər. İlkin maddələr aqreqat 

hallarına görə aşağıdakı qruplara ayrılır:  

– qazlar; 
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– mayelər; 

– bərk maddələr. 

Yanar qazlara aşağıdakılar aiddir: 

– tərkibində kimyəvi aktiv elementlər olan, eyni yanar 

molekullardan ibarət bəsit qazlar; 

– yanan və yanmayan molekullardan ibarət olan qaz 

qarışıqları; 

– yanan və yanmayan maye və ya bərk hissəciklərə 

malik olan qaz qarışıqları.  

Yanar mayelərə aşağıdakılar aiddir: 

– tərkibində kimyəvi aktiv elementlər olan eyni yanar 

molekullardan ibarət olan sadə mayelər; 

– yanan və yanmayan molekullardan ibarət olan maye 

qarışıqlar və ya məhlullar; 

– yanan və yanmayan maye və ya bərk hissəciklərə 

malik olan maye qarışıqlar və məhlullar;  

– qaz-maye qarışıqları – yanan və yanmayan qaz qarışıq-

larına malik olan maye qarışıqlar. 

Yanar bərk maddələrin aşağıdakı növləri vardır: 

– sadə tərkibli bərk maddələr –  tərkibində kimyəvi aktiv 

elementləri olan eyni yanar molekul və ya hissəciklərdən ibarət 

sadə amorf və ya kristallik bərk maddələr; 

– mürəkkəb tərkibli bərk maddələr – yanan və yanmayan 

molekul və ya hissəciklərdən ibarət olan qarışıqlar və 

məhlullar; 

– bərk məsaməli maddələr – yanan və yanmayan 

qazlarla doldurulmuş mürəkkəb tərkibli bərk maddələr; 

– bərk maddə layı –  bərk maddə parçalarından ibarət 

mürəkkəb tərkibli, ara sahələri yanan və yanmayan qazlarla 

doldurulmuş bərk maddələr; 

– aerozollar – hava mühitində asılqan vəziyyətdə olan, 

kiçik ölçülü bərk maddə  hissəcikləridir. 
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1.1.2. Yanar maddələrin tərkibi 

         Yanma proseslərinin hesablanması zamanı yanar maddə-

lərin tərkibini bilmək vacibdir. Sadə qazın tərkibində 100 % 

yanar maddə olur və o, molekulun quruluşunu əks etdirən 

kimyəvi formulun köməyi ilə identifikasiya edilir.  Tərkibində 

ancaq hidrogen atomları olan sadə qazın tərkibi aşağıdakı kimi 

göstərilir:  

а) həcmə görə faizlə: 

2
100HH  , həcm %. 

b) həcm payı ilə: 

2
1Hh  , 

c) kütlə faizi ilə: 

2
100HG  , küt %. 

d) kütlə payı ilə: 

2
1Hg  . 

Sədə tərkibli maye və bərk maddələr analoji təsvir olunur. 

Belə qaz qarışığının tərkibində yanan və yanmayan molekullar 

olur. Onlar müvafiq kimyəvi formulların köməyi ilə 

identifikasiya olunur. Tərkibində metan, etan, azot, karbon qazı 

və su buxarı olan təbii qazın tərkibini aşağıdakı tənliklə ifadə 

etmək olar:  

а) həcmə görə faizlə: 

4 2 6 2 2 2
100i i i i i

CH C H N CO H OH H H H H     , %, 

burada 
4 2 6 2 2 2
, , , ,i i i i i

CH C H N CO H OH H H H H – ilkin tərkibli təbii qazda 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, karbon qazı və su 

buxarının həcm faizi ilə miqdarıdır.  

b) həcm payı ilə: 

4 2 6 2 2 2
1i i i i i

CH C H N CO H Oh h h h h      
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burada i

OH

i

CO

i

N

i

HC

i

CH hhhhh
222624

,,,,  – ilkin tərkibli təbii qazda 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, karbon qazının və su 

buxarının  həcm payı ilə miqdarıdır.  

c) kütlə  faizi ilə: 

4 2 6 2 2 2
100i i i i i

CH C H N CO H OG G G G G     ,   %, 

burada i

OH

i

CO

i

N

i

HC

i

CH GGGGG
222624

,,,,  – ilkin tərkibli təbii qazda 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, karbon qazının və su 

buxarının  kütlə faizi ilə miqdarıdır. 

d) kütlə payı ilə: 

4 2 6 2 2 2
1i i i i i

CH C H N CO H Og g g g g     , 

burada 
4 2 6 2 2 2
, , , ,i i i i i

CH C H N CO H Og g g g g
 
– təbii qazda müvafiq olaraq 

metanın, etanın, azotun, karbon qazının və su buxarının  kütlə 

payıdır. 

Ümumiləşmiş halda, qaz qarışığı üçün tənlik aşağıdakı 

kimi olacaq 

1

100
K

k

k

H


 ,%  

burada  k – qaz qarışığı tərkibində molekulların nömrəsi, K – 

qaz qarışığı tərkibində molekulların sayıdır. 

Kütlə vahidindən həcm vahidinə keçərkən hesabat 

aşağıdakı düsturun köməyi ilə aparılır: 

       
qar

qar

CHCH
V

M

M

V
GH










44

                            

(1.1)

        

 

burada V  – molyar həcm; M   – molekul  kütləsi; qarqar VM 
,

 qarışığın müvafiq olaraq molekul kütləsi və molyar həcmidir. 
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İlkin tərkibli qaz qarışığını quru və yanar hissəyə ayırmaq 

olar. Təbii qazın misalında quru hissənin tərkibi aşağıdakı kimi 

göstərilə bilər:  

а) quru hissənin həcm faizi ilə tərkibi 

4 2 6 2 2
100q q q q

CH C H N COH H H H    ,   %, 

burada
4 2 6 2 2
, , ,q q q q

CH C H N COH H H H – quru təbii qazın tərkibində 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, və karbon qazının 

həcm faizidir. 

b) quru hissənin həcm payı 

4 2 6 2 2
1q q q q

CH C H N COh h h h    , 

burada q

CO

q

N

q

HC

q

CH hhhh
22624

,,, – quru təbii qazın tərkibində 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, və karbon qazının 

həcm payıdır. 

c) quru hissənin faizlə kütləsi  

100
22624
 q

CO

q

N

q

HC

q

CH GGGG ,   %, 

burada q

CO

q

N

q

HC

q

CH GGGG
22624

,,, – quru təbii qazın tərkibində 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, və karbon qazının 

faizlə kütləsidir.  

d) quru hissənin kütlə payı 

1
22624
 q

CO

q

N

q

HC

q

CH gggg , 

burada, q

CO

q

N

q

HC

q

CH gggg
22624

,,, – quru təbii qazın tərkibində 

müvafiq olaraq metanın, etanın, azotun, və karbon qazının kütlə 

payıdır. 

Təbii qazın yanan hissəsinin tərkibi aşağıdakı kimi 

göstərilə bilər: 

а) yanar hissənin həcm faizi  
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100
624
 y

HC

y

CH HH ,  %, 

burada y

HC

y

CH HH
624

, – təbii qazın yanar hissəsində müvafiq 

olaraq metanın və etanın həcm faizidir. 

b) yanar hissənin həcm payı 

4 2 6
1y y

CH C Hh h  , 

burada y

HC

y

CH hh
624

, – təbii qazın yanar hissəsində müvafiq olaraq 

metanın və etanın həcm payıdır. 

c) yanar hissənin kütlə faizi 

4 2 6
100y y

CH C HG G  ,%, 

burada 
4 2 6
,y y

CH C HG G – təbii qazın yanar hissəsində müvafiq 

olaraq metanın və etanın kütlə faizidir. 

d) yanar hissənin kütlə payı 

1
624
 y

HC

y

CH gg , 

burada y

HC

y

CH gg
624

, – təbii qazın quru hissəsində müvafiq olaraq 

metanın və etanın kütlə payıdır. 

Maddənin həcmi onun miqdarını təyin edən müəyyən 

termiki şəraitə uyğun olmalıdır. Adətən, maddənin miqdarını və 

həcmini normal termiki şəraitdə – 101,3 kPа təzyiqdə və 273 K 

temperaturda müəyyən edirlər.  

Növü və miqdarı məlum olmayan molekullardan ibarət 

olan mürəkkəb yanar maddələr  molekula daxil olan atomların 

miqdarı ilə ifadə olunur. Mürəkkəb texnogen maddələrin 

quruluşunu müəyyən edən atomlara birinci növbədə karbon, 

hidrogen, oksigen, azot, kükürd, həmçinin də flüor, xlor, brom 

və b. aid edilir. Mürəkkəb yanar maddələri üzvi quru və yanar 

hissəyə ayırmaq olar,  piroliz zamanı uçucu maddələr və bərk 

qalıq əmələ gəlir. 
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Yanar maddənin üzvi tərkibi kütlə faizi ilə aşağıdakı 

elementlərin cəmi şəklində  verilir: 

100ü ü ü ü üC H N O S     , %, 

burada , , , ,ü ü ü ü üC H N O S – maddənin üzvi komponentlərində 

müvafiq olaraq karbonun, hidrogenin, azotun, oksigenin və 

kükürdün faizlə miqdarıdır.  

Yanar maddənin, yanar tərkibi kütlə faizi ilə aşağıdakı 

elementlərin cəmi şəklində  verilir: 

100y y y y yC H N O S     , %. 

Yanar maddənin quru tərkibi kütlə faizi ilə aşağıdakı 

elementlərin cəmi şəklində  verilir: 

100q q q q q q qC H N O S A W       ,   %, 

burada qA  – kül qalıqlarının yanmasından sonra alınan yanma-

yan komponentlərin faizlə miqdarıdır. 

Yanar maddənin ilkin tərkibi kütlə faizi ilə aşağıdakı 

komponentlərin cəmi şəklində  verilir: 

100i i i i i i iC H N O S A W       ,   %, 

burada  iW  – yanar maddənin ilkin tərkibində suyun kütlə faizi 

ilə miqdarıdır. 

Komponentlərin miqdarının bir tərkibdən digər tərkibə 

hesablanması kütlənin itməməsi qanununa əsasən aparılır, 

məsələn 

 

100

100 100 100

s g s
s g

s

C C A
C C

A


   


              (1.2) 

Digər komponentlər və tərkiblər üçün də hesabat analoji 

yolla aparılır.  
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1.1.3. Oksidləşdiricilərin tərkibi 

Texnogen maddələrin yanması zamanı əsas oksidləşdirici 

sərbəst halda olan molekulyar oksigendir. Sərbəst halda olan 

molekulyar oksigendən başqa tərkibində qeyri-sərbəst oksigen 

olan birləşmələr də oksidləşdirici ola bilər. Belə birləşmələrə 

aiddir: şoralar – KNO3, NaNO3, nitrat turşusu (HNO3); perxlo-

ratlar (tərkibində - ClO4 qrupu saxlayan maddələr – məsələn, 

perxlorat turşusunun duzları – KClO4, NH3ClO4); azot oksidləri 

(NO2, N2O5). Oksidləşdiricilərə, həmçinin sadə kimyəvi 

maddələr –  yanma zamanı hidrogenlə birləşə bilən flüor, xlor, 

brom da aiddir. Əsas oksidləşdirici havanın oksigeni hesab 

olunur. Yer səthində olan quru qazın tərkibinə aşağıdakılar 

daxildir: 

- аzot – 78,084 %, 

- oksigen – 20,946 %, 

- аrqon – 0,934 %, 

- karbon qazı(CO2) – 0,033 %, 

- neon, helium, kripton, hidrogen, ksenon, оzon – 

ümumi cəmi 0,003%. 

Nəm havada su buxarının tərkibi dəyişkən olur. Onun 

miqdarı məkandan, ilin fəsillərindən, iqlim  şəraitindən asılı 

olur və havanın temperaturu və atmosfer təzyiqinə əsasən 

müəyyən edilir. 

Yanmanın hesablanması üçün, adətən, havanın aşağıda 

göstərilən sadələşdirilmiş tərkibi qəbul edilir: %,212 
hO  

%792 
hN . 

 

1.1.4. Yanma istiliyi və onun təyin edilməsi 

Yanacaqların energetik səmərəliliyini, yəni onların istilik 

texnikası nöqteyi-nəzərdən keyfiyyətini və faydalılığını 

xarakterizə edən əsas kəmiyyət yanma istiliyidir. 1 kq bərk və 
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maye yanacaq və yaxud 1 m
3
 qaz yanacağı tam yandırıldıqda 

ayrılan istiliyin miqdarına yanacağın yanma istiliyi, yaxud 

istilik törətmə qabiliyyəti deyilir və Q  ilə işarə edilir. 

İstiliktörətmə qabiliyyəti iki cür, yəni aşağı ( aQ ) və yuxarı 

( yQ ) olur. 

Yanar maddələrin yanması zamanı onun tərkibində olan 

nəmlik də qaynama temperaturuna qədər qızır və yanma 

prosesində ayrılan istilik enerjisinin bir hissəsini udaraq 

buxarlanır. Tərkibində hidrogen olan yanacaq komponent-

lərinin oksidləşməsi nəticəsində əmələ gələn su da buxar 

halında olur.   

Vahid yanacaq maddəsinin tam yanması zamanı ayrılan 

istilik enerjisinin bu zaman əmələ gələn su buxarının 

kondensasiya istilik enerjisi ilə birlikdə miqdarına ən yüksək 

yanma istiliyi – yQ deyilir. Ən yüksək yanma istiliyi ilə ən kiçik 

yanma istiliyi arasındakı fərq aşağıdakı formula ilə ifadə 

olunur: 

                      2 21y k H O H OQ Q M   
                            

(1.3)
                    

 

burada 
2H OM – vahid yanar maddəyə düşən yanma 

məhsullarında olan suyun kütləsi; 
2H O – su buxarının gizli 

kondenləşmə istiliyidir. 

Karbonun yanma istiliyi onun quruluşundan asılı olur. 

Məlum olduğu kimi, karbon kristallik (qrafit) və ya аmorf 

(saja) quruluşa malik ola bilər. Karbohidrogenlərin pirolizi yolu 

ilə alınan karbon çox xırda kristallardan ibarət olub saja 

hissəciklərinin birləşməsindən əmələ gəlir və «аmorf» 

quruluşlu karbona aid edilir. Tam yanma zamanı  

2 2C O CO Q                                   (1.4) 

olur. 
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Kristallik quruluşlu karbon üçün Q = 32,8 МCoul/kq, 

«аmorf» quruluşlu karbon üçün isə  Q  = 34,1 МCoul/kq olur. 

Hidrogenin yanma istiliyi reaksiya məhsullarının aqreqat 

halına görə müəyyən edilir: 

                2 2 20,5H O H O Q                              (1.5) 

Reaksiya məhsulları buxar halında olduqda Q  = 10,76 

МCoul//m
3
, maye halında olduqda isə  – Q  = 12,77 МCoul//m

3 

olur.  

Kükürdün yanma istiliyi onun oksidləşmə dərəcəsindən 

asılıdır. Adətən yanma məhsullarında sulfit anhidridi əmələ 

gəlir: 

2 2S O SO Q  
                                 

(1.6) 

Q  = 9,28 МCoul/kq.  Sulfat anhidridinin alınması ilə gedən 

dərin oksidləşmə prosesi katalizatorun iştirakı ilə gedir.  

Sadə maddələrin yanma istiliyi Hess qanununun köməyi 

ilə hesablanır:   

                 Q =  Qk – Qəm                                 (1.7) 

burada  Qk – verilən maddənin tərkibində olan komponent-

lərin yanma istiliklərinin cəmidir;  Qəm – verilən maddənin 

əmələgəlmə istiliyidir. Məsələn, aşağıdakı reaksiya üzrə 

metanın  

422 CHHC  – Qəm                          (1.8) 

əmələgəlmə istiliyi Qəm = 88 МCoul/kmol olur. Bir kmol 

karbonun və 2 kmol hidrogenin ayrılıqda yanması (aşağı yanma 

istiliyində) üçün 

   
2

2 410 2 242 894к C H
Q Q Q       МCoul/kmol 

lazım gəlir. 

Onda, metanın yanma istiliyi aşağıdakı qiyməti alır: 
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4cн кQ Q – Qəm = 894 – 88 = 806 МCoul/kmol
 

və  ya həcm vahidində  

806
35,8

22,4
HQ    МCoul/m

3
. 

Qaz qarışığının yanma istiliyi yanacağı təşkil edən 

komponentlərin yanma istilikləri cəmi kimi hesablanır:  

0,01  
M

m m

m

Q Q H
 

   
 


                         

(1.9)

             

 

burada m – qarışığın tərkibində yanar qazın nömrəsi, mQ – m-ci 

yanar qazın yanma istiliyi, M – qaz qarışığında yanar qazların 

miqdarıdır. Məsələn, hidrogen, dəm qazı, metan və 

hidrogensulfiddən ibarət olan qarışığın aşağı yanma istiliyi 



 



2 2 4 4

2 2 2

4 2

3

0,01

0,01 10,76 12,65

35,8 23,65 ,MCoul/ m

H H H CO CO CH CH

H S H S H CO

CH H S

Q Q H Q H Q H

Q H H H

H H

       

       

   

      (1.10) 

olur.

  Məlum tərkibli mürəkkəb maddənin yanma istiliyi 

additivliklə, yəni ayrı-ayrı elementar komponentlərin yanma 

istilikləri cəmi kimi müəyyən edilir. Daha dəqiq nəticə 

eksperimental dəlilləri ümumiləşdirən düsturun köməyi ilə əldə 

olunur. Buna D.İ.Mendeleyevin empirik düsturunu misal 

göstərmək olar. Yüksək yanma istiliyi üçün  

 0,339 1,26 0,109i i i i

YQ C H O S      
           

(1.11)
       

 

və aşağı yanma istiliyi üçün  

 0,0251 9 i i

a yQ Q H W                      (1.12)  

olur.  
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Tərkibi məlum olmayan  yanar materialın yanma istiliyi 

kalorimetrlərdə eksperiment yolu ilə tapılır. Kalorimetrdə bərk, 

maye və ya qazşəkilli maddənin məlum miqdarı yandırılır. Bu 

halda ayrılan istilik, praktiki olaraq tamamilə, soyuducu su ilə 

udulur. Suyun miqdarına və onun temperaturunun artmasına 

uyğun olaraq kalorimetrin istilik balansı tənliyindən yanma 

istiliyinin  qiyməti  müəyyən edilir.  

 

1.1.5. Yanma prosesinin material balansı 

Qazşəkilli halda olan yanar maddə və oksidləşdirici 

qarışığından ibarət yanar sistemi nəzərdən keçirək. Kimyəvi 

çevrilmə zamanı molekulyar rabitələrin dağılması və 

reaksiyanın gedişində yaranan digər maddə molekullarında yeni 

rabitələrin əmələ gəlməsi prosesi baş verir. Reaksiya zamanı 

atomlar sayı dəyişmir, ancaq onların enerjinin udulması və ya 

ayrılması ilə əlaqədar olan  yenidən qruplaşması baş verir. Hər 

bir kimyəvi elementə görə atomlar sayının bərabərliyini nəzərə 

aldıqda atom tərkibinin saxlanması aşağıdakı tənliklə ifadə 

olunur.  

ik i k

i

m N В                                    (1.13) 

burada ikm  – k kimyəvi elementin i molekulunun atomlar 

sayıdır; iN – yanar sistemdə i molekullar sayıdır; kВ  – 

qarışıqda olan kimyəvi elementin tam atomlar sayıdır. (1.13) 

tənliyinin sayı sistemdə iştirak edən K kimyəvi elementinin  

miqdarına uyğun gəlir. (1.13) bərabərliyi yanar sistemin hər 

hansı halı üçün doğrudur, əsasən də:  

а) enerjinin kimyəvi rabitələrdə toplandığı zaman, yəni 

yanma başlanmazdan əvvəl;    

b) ayrılan enerjinin hesabına sistemdə temperaturun 

maksimal qiymətə qədər yüksəlməsi zamanı, yəni yanma 

qurtardıqda; 
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c) sistemdə qarşılıqlı təsirin hər hansı aralıq momentində. 

Fərz edək ki, sistemdə ancaq bir reaksiya baş verir. Əgər 

(1.13) bərabərliyini sistemin başlanğıc və son halı üçün yazsaq, 

o zaman yanma reaksiyasının stexiometrik tənliyi ümumi halda 

aşağıdakı kimi olar:    

0 0

1 1

i j

Ai i Fj j

i j

n A n F
 

   
                          

(1.14) 

burada iA  – i ilkin maddənin, jF – j son maddənin kimyəvi 

simvolu; Ain , Fjn  – stexiometrik əmsallar; 0i  və 0j  – müvafiq 

olaraq ilkin və son maddələrin  miqdarıdır. 

Əgər kimyəvi çevrilmə zamanı ilkin maddələrin hamısı 

tamamilə reaksiya məhsullarına çevrilibsə, o halda yanar 

qarışıq stexiometrik qarışıq adlanır. Əgər ilkin qarışıqda 

maddələrdən biri stexiometrik miqdardan azdırsa o halda həmin 

maddə azlıqdadır (əksikdir) deyirlər.  

Yanmaya sərf olunan oksidləşdiricinin miqdarını 

müəyyən etmək və yanma məhsullarının kəmiyyətcə tərkibini 

tapmaq üçün  yanar sistemin stexiometrik tərkibindən istifadə 

olunur.  

Reaksiya məhsullarının alınmasına sərf olunan, yanar 

maddə ilə oksidləşdirici nisbətinin tam yanma prosesi üçün 

lazımi minimal miqdarı olan sistemə stexiometrik tərkibli yanar 

sistem deyilir. Stexiometrik sistemdə nə yanacaq, nə də 

oksidləşdirici artıqlığı olmur. Sistemdə yanacaq artıq olduqda 

yanar qarışıq zəngin hesab olunur, oksidləşdiricinin artıqlığında 

yanar qarışıq  zəif olur.  

Yanmanın stexiometrik tənliyi sadə formada aşağıdakı 

tənliklə ifadə olunur:   

1 1 2 2A A Fn A n A n F                              (1.15) 
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burada 1A  və 2A  – müvafiq olaraq yanar və oksidləşdirici 

maddələrin kimyəvi simvolları; F  – yanma məhsullarının 

kimyəvi simvolu;  1An , 2An , Fn  – müvafiq olaraq reaksiyaya 

daxil olan maddələrin və reaksiya nəticəsində əmələ gələn 

reaksiya məhsullarının mollarla miqdarını göstərən, yanma 

reaksiyası tənliyinin stexiometrik əmsallarıdır. 2An  və 1An   

kəmiyyətlərinin nisbəti yanma reaksiyasının xüsusi 

stexiometrik əmsalı adlanır və β  ilə işarə olunur: 

      

2

1

A

A

n

n
                                       (1.16) 

Hidrogen-oksigen qarışığı üçün yanma reaksiyasının 

stexiometrik tənliyi aşağıdakı kimi olur: 

2 2 22 1 2H O H O                             (1.17) 

burada 2
2
Hn kmol,  

2
1On  kmol,  

2
2H On  kmol. 

Bu tənliyin stexiometrik  nisbətindən görünür ki, 

hidrogenin yanma reaksiyasının xüsusi stexiometrik əmsalı,  

kmol/kmol ilə,  

2

2

0,5
O

H

n

n
     

olur. 

Mürəkkəb tərkibli yanar maddələr üçün   

2,5
4 2

OH X
C S P

mm m
m m m


     

             
(1.18) 

olur. 

burada Cm , Sm , Hm , Pm , Om  – müvafiq olaraq yanar maddə 

molekulunda karbon, kükürd, hidrogen, fosfor və oksigen 

atomlarının sayı; Xm  – yanar maddə molekulunda halogen 

atomunun sayıdır.  
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1.1.6. Oksidləşdiricinin miqdarının müəyyən edilməsi 

Yanar maddənin yanması zamanı oksigenin stexiometrik  

sərfini vahid kütlə və ya vahid həcmdə xüsusi stexiometrik  

əmsalın dəyişdirilməsi ilə müəyyən etmək olar. Sadə qazın 

vahid həcminin yanmasına sərf olunan oksigenin 1O  sərfi  

1O                                           (1.19) 

 olur.
       

 

Yanar maddənin vahid kütləsinin yanmasına sərf olunan 

oksigenin 1O  miqdarı (m
3
/kq) aşağıdakı ifadənin köməyi ilə 

tapılır:  

                             

1

V
O

M





                                      (1.20) 

burada M   – molyar kütlə, V  – qazşəkilli maddənin molyar 

həcmidir. 

Ümumi halda 1 m
3
 qaz qarışığının yanmasına sərf olunan 

oksigenin stexiometrik miqdarı, aşağıdakı ifadənin köməyi ilə 

tapılır:  

1

1

0,01
M

m m

m

O H


                                   (1.21) 

burada mH  – qarışıqda m yanar qazın faizlə miqdarı;  – qarı-

şıqda i yanar qazın yanma reaksiyasının xüsusi stexiometrik 

əmsalı; M – qarışıqda yanar qazların miqdarıdır. Bir kq 

mürəkkəb tərkibli yanar maddənin  yanmasına sərf olunan 

oksigenin stexiometrik sərfi (m
3
/kq), aşağıdakı ifadənin köməyi 

ilə tapılır: 

1

22,4

100 12 4 32 32

i i i iC H S O
O

 
     

 
                     (1.22) 
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Oksigenin yanmaya sərf olunan xüsusi stexiometrik 

miqdarı, havada oksigenin miqdarını nəzərə alır və aşağıdakı  

ifadədən tapılır: 

1
1

0,21

O
L                                       (1.23) 

Yanmaya sərf olunan havanın həqiqi xüsusi miqdarı 

aşağıdakı ifadədən tapılır: 

1L L  
                                   

(1.24) 

burada    – havanın sərf əmsalıdır. 

Havanın sərf əmsalı onun xüsusi həqiqi sərfinin xüsusi 

stexiometrik sərfinə olan nisbətini göstərir. 1   olduqda 

stexiometrik qarışığın yanması prosesi baş verir, 1  olduqda 

zəngin qarışıq yanır və natamam yanma prosesi müşahidə 

olunur, 1   olduqda zəif qarışıqlar yanır. 1   olduqda ən 

böyük tam yanma prosesi baş verir. Texnogen yanğınlar, 

əsasən, maddələrin natamam yanması ilə müşayiət olunur.  

 

1.1.7.  Yanma məhsullarının tərkibi 

Yanar maddələrin yanma məhsullarının tərkibi aşağıdakı 

kimi müəyyən olunur: 

– yanar sistemdəki termiki şəraitlə (temperatur və təzyiq 

ilə); 

– yanacaq və oksidləşdirici miqdarının nisbəti ilə; 

– yanar sistemin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsir  şəraiti ilə; 

– yanar sistemdə fiziki-kimyəvi proseslərin intensivliyi 

ilə.  

Yanma məhsullarının tərkibinin hesablanması üçün 

yanma prosesində iştirak edən kimyəvi elementlərin maddi 

balansları və tarazlıq sabiti və ya kimyəvi reaksiyanın sürət 

sabiti daxil olan tənliklər sistemi qurulur. Ümumi halda, 

tənliklər sistemi mürəkkəbliyi ilə fərqlənir. Məsələnin 
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göstərilən şəkildə həlli ancaq xüsusi hallarda, məsələn, 

stexiometrik tam yanma prosesləri üçün mümkün olmuşdur.  

 

1.1.8. Qazşəkilli maddələr qarışığının stexiometrik  

tam yanma proseslərinin hesablanması 

Əvvəlcədən məlum olanlar:  

– qarışığın ilkin tərkibi, həcm faizi ilə 

4 2 6 2 2 2 2
100i i i i i i

CH C H N CO SO H OH H H H H H      ; 

 havanın sərf əmsalı – 1   

 havanın stexiometrik sərfi – 1L .  

Hesabat 1 m
3 

xammala görə aparılır. Yanma 

məhsullarının tərkibində olan maddələr: 

1. Karbon qazı: 

а) Metanın (СН4) yanması zamanı alınan karbon qazı: 

4 2 2 22 2CH O CO H O      

2 41( ) 1 0,01CO CHV H   . 

b) Etanın (С2Н6) yanması zamanı alınan karbon qazı: 

2 6 2 2 23,5 2 3C H O CO H O       

2 2 62( ) 2 0,01CO C HV H   . 

c) Qaz qarışığından alınan karbon qazı: 

2 23( ) 0,01CO COV H   

q) Cəmi karbon qazı: 

 
2 4 2 6 2

0,01 1 2CO CH C H COV H H H       

2. Su buxarı: 

а) Metanın (СН4) yanması zamanı alınan su buxarı: 
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4 2 2 22 2CH O CO H O      

2 41( ) 2 0,01H O CHV H   . 

b) Etanın (С2Н6) yanması zamanı alınan su buxarı: 

2 6 2 2 23,5 2 3C H O CO H O       

2 2 62( ) 3 0,01H O C HV H   . 

c) Qaz qarışığından alınan su buxarı: 

2 23( ) 0,01H O H OV H   

d) Cəmi su buxarı: 

 
2 4 2 6 2

0,01 2 3H O CH C H H OV H H H       

3. Sulfit anhidridi (SO2),  

2 2
0,01SO SOV H   

4. Azot: 

а) qaz qarışığından alınan 

22
01,0 N

Q

N HV  , 

b)  havadan  

2 1

79

100

H

NV L   

c) Cəmi azot:  
H

N

Q

NN VVV
222

 . 

5. Yanma məhsullarının xüsusi miqdarı: 

2222. NSOOHCOMY VVVVV   

6. Yanma məhsullarının faizlə tərkibi, %, 

100""
.

2
2 

MY

CO

V

V
CO  və s. 
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1.1.9. Mürəkkəb tərkibli maddələrin stexiometrik tam              

yanma prosesinin hesablanması 

Əvvəlcədən məlum olanlar:  

–  mürəkkəb tərkibli yanar maddənin ilkin tərkibi, faizlə:  

100i i i i i i iC H N O S A W       ; 

– havanın sərf əmsalı –  =1 

 havanın stexiometrik sərfi – L1.  

Hesabat 1 kq ilkin maddəyə görə aparılır. Yanma 

məhsullarının tərkibində olan maddələr: 

1. Karbon qazı, m
3
/kq,  

2

22,4

100 12

i

CO

C
V   . 

2. Su buxarı, m
3
/kq, 

а) hidrogenin yanması nəticəsində alınan su buxarı: 

2

22,4

100 2

i
H

H O

H
V   , 

b) mürəkkəb tərkibli yanar maddənin tərkibində olan nəmliyin 

buxarlanması zamanı alınan su buxarı: 

2

22,4

100 18

i
W

H O

W
V   , 

c) cəmi su buxarı: 

2 2 2

H W

H O H O H OV V V   

3. Sulfit anhidridi(SO2), m
3
/kq, 

2

22,4

100 32

i

SO

S
V   , 

4. Azot, m
3
/kq, 

а) mürəkkəb tərkibli yanar maddədən alınan azot: 
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2

22,4

100 28

i
Y

N

N
V   , 

b)  Havadan alınan azot: 

1
100

79
2

LV H

N   

c) Cəmi azot: 
H

N

Y

NN VVV
222

 . 

5. Yanma məhsullarının xüsusi miqdarı, m
3
/kq, 

2 2 2 2.Y M CO H O SO NV V V V V     

6. Yanma məhsullarının faizlə tərkibi, %, 

100""
.

2
2 

MY

CO

V

V
CO  və s. 

Yanar sistemdə fiziki-kimyəvi proseslərin kinetikası 

nəzərə alınmadığına görə mürəkkəb tərkibli maddələrin 

stexiometrik tam yanma prosesinin hesablanma üsulu təxmini 

hesablama üsulu olur.  

 

1.1.10. Yanma prosesinin istilik balansı və adiabatik 

temperaturu 

Yanar sistemdə istilik şəraiti temperaturun  məkan və 

zaman qiymətləri vasitəsilə göstərilir. Bu temperaturların 

hesablanması mürəkkəb prosesdir və hər zaman həll oluna 

bilmir. Yanar sistemin ən sadə istilik xarakteristikası yanmanın 

adiabatik temperaturu ola bilər. Adiabatik izolyasiya olunmuş 

stexiometrik tərkibli yanar sistemin istilik balansı tənliyi 

(toplananlar yanar maddələrin vahid  miqdarına aid olan 

zaman) aşağıdakı hal alır:  

1 . .y H A Y M Y Mi i L Q i V                          (1.25) 
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burada yi  – yanar maddənin entalpiyası; Hi  – havanın entalpi-

yası; 
1L  – havanın xüsusi stexiometrik sərfi; 

AQ  – aşağı yanma 

istiliyi; 
.Y Mi – yanma məhsullarının entalpiyası; 

.Y MV – yanma 

məhsullarının xüsusi miqdarıdır. 

Yanar sistem komponentlərinin entalpiyası aşağıdakı 

ifadənin köməyilə hesablanır: 

( )i c t t                                       (1.26) 

burada ( )c t – orta temperaturun funksiyası kimi yanar sistem 

komponentlərinin istilik tutumu; t  – sistemdə təzyiqin sabit 

qiymətində yanar sistem komponentinin orta temperaturudur. 

İstilik balansı tənliyinin yanma məhsullarının temperatu-

runa nisbətən dəyişdirilməsi adiabtik temperaturlar üçün 

aşağıdakı ifadəni verir:  

1

.( )

Y H A
a

a Y M

i i L Q
t

c t V

  



                           (1.27) 

Yanar sistemin istilik balansı tənliyindən alınan, ilkin 

komponentlərin bütün enerjilərinin yanma məhsullarının istilik 

enerjisinə çevrilməsi şəraitində stexiometrik tam yanma 

məhsullarının orta temperaturuna  yanmanın adiabatik 

temperaturu deyilir.  Əgər iY = 0 və iH = 0 olduğunu qəbul 

etsək, o halda yanmanın normal adiabatik temperaturu üçün 

aşağıdakı ifadəni alarıq:     

         
MYa

A
a

Vtc

Q
t

.)( 
                                (1.28) 

Yanmanın adiabatik temperaturunun miqdarca müəyyən 

edilməsi üçün iterasiya (latın dilində iteratio – təkrar edirəm 

deməkdir, hər hansı bir hərəkəti təkrar etmə)  üsulundan 

istifadə etmək lazımdır. İstilik balansı tənliyindən yanma 

məhsullarının entalpiyalarının hesablanması üçün aşağıdakı 

ifadəni almaq olar: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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MY

AHY
MY

V

QLii
i

.

1
.


                            (1.29) 

Temperaturun müxtəlif qiymətlərində, ' ''

. . .Y M Y M Y Mi i i  şərtinin 

yerinə yetirilməsi ilə yanma
 
məhsullarının entalpiyaları üçün 

aşağıdakı qiymətləri alarıq: 

' ' '

. . .

'' '' ''

. . .

( ) ,

( ) ,

Y M Y M Y M

Y M Y M Y M

i c t t

i c t t

 

 
                             (1.30) 

Hesabat üçün qəbul olunmuş temperatur intervalında yanmanın 

adiabatik temperaturu interpolyasiya üsulu ilə müəyyən edilir: 

'
' '' '. .

. . .'' '

. .

( )Y M Y M
a Y M Y M Y M
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Ətraf mühitlə istilik enerji verən qeyri stexiometrik 

tərkibli yanar sistemlərin orta yanma temperaturu aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə tapılır: 

1

.( )

Y H A itki k
Y

a Y M

i i L Q Q Q
t

c t V 

    



                    (1.32) 

burada itkiQ  – yanar sistemin ətraf mühitdə istilik enerji itkisi;    

kQ – qeyri stexiometrik yanma ilə əlaqədar olan kimyəvi 

natamam yanma istiliyi; .Y MV   – qeyri stexiometrik yanma 

şəraitində yanma məhsullarının xüsusi miqdarıdır.  

 

1.2. Öz-özünə alışma və öz-özünə yanma 

Yanacağın oksidləşdiricilərlə kontaktı zamanı yanar 

sistem əmələ gəlir. Yanacaq və oksidləşdirici (hava, oksigen, 

halogenlər və s.) eyni və ya müxtəlif aqreqat halında ola bilər. 

Əgər qazşəkilli yanacaq və ya kondensləşdirilmiş yanar maddə 
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buxarları hava və ya digər qazşəkilli oksidləşdiricilərlə  

qarışdırılarsa o halda yanar qarışıq yaranar.  

Yanar qarışıqlar xüsusi inisiatorların iştirakı olmadan, 

xarici şəraitin dəyişməsi (temperatur və ya təzyiqin yüksəlməsi) 

nəticəsində  də öz-özünə alovlanmaya məruz qala bilər. Bu hal 

öz-özünə alovlanma adlanır. 

Alışma temperaturu mayenin elə bir minimal tempera-

turudur ki, bu temperaturda onun səthində yaranmış buxar-hava 

qarışığına od mənbəyi təsir etdikdə o, qısa müddətə (5 saniyəyə 

qədər) alışa bilər.  

Alışma temperaturu mayelərin yanğın təhlükəliliyini 

qiymətləndirmək üçün tətbiq edilən əsas parametrdir. Alışma 

temperaturunda maye yanmır, onun səthindəki buxarlar alışaraq 

sönür,  çünki, bu zaman yanmanın sürəti mayenin buxarlanma 

sürətindən xeyli çox olur. Buna görə də, mayenin dayanıqlı 

yanması üçün onu alışma temperaturundan bir qədər çox 

qızdırmaq lazımdır.  

Mayelər alışma temperaturuna görə iki sinfə bölünür: 

asan alovlanan və yanan. Alışma temperaturu 45
0
S-dən aşağı 

olan mayelər asan alovlanan mayelərdir. Məsələn, aseton, 

benzin, skipidar, etil spirti və s.  

Alışma temperaturu 45
0
S-dən yüksək olan mayelər yanan 

mayelər adlanır. Məsələn, mazut, solyar yağı və s.  

Alovlanma temperaturu maddənin elə minimal 

temperaturudur ki, bu temperaturda ona od mənbəyi təsir 

etdikdə  alovlanaraq  dayanıqlı yanır.  

Öz-özünə alovlanma temperaturu yanar maddəni 

bütünlüklə qızdırdıqda onun öz-özünə alovlanması üçün lazım 

olan minimal temperatura deyilir. Bəzi maddələr atmosfer 

təzyiqində və temperaturunda öz-özünə alovlana bilər. 

Məsələn, torf, kömür, ağac kəpəyi, piylər, pambıq və s. Bu 

maddələrdə oksidləşmə prosesi onların həm hava ilə təmasda 

olan xarici səthlərində, həm də adsorbsiya olunmuş oksigenin 

hesabına, daxilindəki məsamələrdə gedir. Bu zaman xarici 
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mühitə istilik az ötürülürsə, məsaməli və istilikkeçirmə 

qabiliyyəti kiçik olan maddələrdə istilik yığımı əmələ gəlir, 

nəticədə oksidləşmənin sürəti daha da artır. Nəhayət, bu proses 

maddənin öz-özünə qızışmasına və alovlanmasına səbəb olur. 

Böyük miqdarda istilik ayrılması, həmçinin polimerləşmə, 

bioloji, biokimyəvi və fiziki proseslər də müşahidə olunur.  

Öz-özünə yanma prosesi hətta 10÷20
0
S-də başlaya bilər. 

Ona görə də öz-özünə yanma qabiliyyətli maddələr böyük 

yanğın təhlükəsinə malikdir.  

Öz-özünə alovlanma – ekzotermiki həcmli oksidləşmə 

reaksiyaları sürətinin kəskin artması ilə gedən, yanma və ya 

partlayışa səbəb olan bir prosesdir. Heterogen sistemlərdə, 

başqa sözlə, yanar maddə və oksidləşdirici müxtəlif aqreqat 

hallarında olarsa, o zaman yanma, adətən, öz-özünə qızma 

nəticəsində meydana gəlir ki, buna da səbəb aşağı (70°С yə 

qədər) temperaturlarda maddələrdə baş verən fiziki, kimyəvi və 

bioloji (oksidləşmə, parçalanma, adsorbsiya, kondensasiya, 

mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti və s.) proseslər olur. Bu 

proses öz-özünə yanma prosesi adlanır. 

 

1.2.1. Stexiometrik tərkibli qazşəkilli qarışıqların                  

öz-özünə alovlanması 

Fərz edək ki, stexiometrik tərkibli yanar sistemdə aşağı 

sürətlə baş verən, zəif kimyəvi çevrilmələrin aparılması üçün 

termiki şərait vardır. Prosesdə bu cür çevrilmələr zamanı istilik 

enerjisi artır. Bu enerjinin bir hissəsi ətraf mühitə ötürülür, 

digər hissəsi isə qazşəkilli qarışığın qızdırılmasına sərf olunur. 

Qarışığın qızdırılması kimyəvi çevrilmə reaksiyasının sürətlən-

məsi ilə müşayiət olunur. Çevrilmə reaksiyasının sürətlən-

məsinə səbəb olan amillər aşağıdakılardır: 

 Reaksiyanın sürət sabitinin temperaturdan asılılığı 

(Arrenius qanunu) ilə təsvir olunan, toqquşan molekulların 

termiki aktivləşdirilməsi,  
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 Sistemdə zəncir tipli reaksiyaları intensivləşdirən aktiv 

hissəciklər sayının artması. 

        Kimyəvi çevrilmələrin sürətlənməsi sistemdə istilik 

enerjisinin ayrılmasını artırır və nəticədə termiki şəraiti 

dəyişdirir. Reaksiya sürəti öz-özünə alovlanma halına qədər az 

olur. Yanar sistemdə öz-özünə alovlanma, zəif gedən kimyəvi 

çevrilmə ilə sürətlə gedən kimyəvi çevrilməni bir-birindən 

ayıran kritik hadisə kimi ortaya çıxır. Öz-özünə alovlanma 

zamanı reaksiya sürəti o qədər yüksəlir ki, alışma və səsli 

effektlə müşayiət olunur, alov əmələ gəlir. Kimyəvi kinetikaya 

aid olan ədəbiyyat istinadlarında yavaş sürətlə gedən 

reaksiyaların böyük sürətlə gedən reaksiyalara  keçməsi ilə 

gedən yanma prosesi, adətən, istilik partlaması adlanır. Öz-

özünə alovlanma hadisəsinin termiki şəraiti öz-özünə 

alovlanma temperaturu və təzyiqi ilə xarakterizə olunur. 

Müəyyən temperaturda qarışığın minimal təzyiqi mövcuddur 

ki, ondan aşağı həddə öz-özünə alovlanma mümkün olmur. 

Minimal təzyiq və mütləq temperatur arasında əlaqə aşağıdakı 

tənliklə ifadə olunur:   

                           min 1
2lg

P

T T


 

                          
(1.33) 

burada 1 , 2  – yanar maddələrin növündən asılı olan əmsal-

lardır.  

Öz-özünə alovlanma temperaturunun minimal təzyiqdən 

asılılıq qrafiki şəkil 1.1-də göstərilmişdir.  

Minimal təzyiqin qiyməti öz-özünə alovlanmanın aşağı 

həddini təşkil edir. Bundan başqa, bir sıra yanar maddələr üçün 

təzyiqə görə öz-özünə alovlanmanın yuxarı həddi də 

mövcuddur.  Öz-özünə alovlanmanın yuxarı həddindən yuxarı 

temperaturda da öz-özünə alovlanma prosesi mümkün deyil. 

Aşağı həddin olması yanar sistemi məhdudlaşdıran səthdə 

zəncirin qırılması ilə əlaqədardır. 
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Şəkil 1.1. Öz-özünə alovlanma temperaturunun minimal             

təzyiqdən asılılığı 

 

Zəncirin qırılma intensivliyi yanar sistemin ölçüləri və 

həcmi məhdudlaşdıran səthin xassələri ilə müəyyən olunur. 

Yuxarı həddin olması  yanar sistem həcmində zəncirin qırılması 

ilə əlaqədardır.   

Hidrogenin oksigenlə reaksiyası tədqiqinin eksperiment 

dəlilləri əsasında öz-özünə alovlanmanın üç həddi aşkar 

edilmişdir. 

Hidrogenin oksigenlə stexiometrik qarışığının təzyiqə 

görə alovlanma hədləri şəkil 1.2-də göstərilmişdir. Əgər 

qarışığın başlanğıc termiki şəraitinə ABCD əyrisindən solda 

dayanan nöqtə uyğun gəlirsə, o halda zəif gedən reaksiya baş 

verir. Əgər qarışığın başlanğıc termiki şəraitinə ABCD 

əyrisindən sağda dayanan nöqtə uyğun gəlirsə, o halda 

alovlanma baş verir. Əyrinin üzərində yerləşən nöqtələr öz-

özünə alovlanma temperaturuna uyğun gəlir. 

Pmin 

Т 
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Şəkil 1.2. Hidrogenin oksigenlə stexiometrik qarışığının təzyiqə 

görə alovlanma hədləri 

 

AB sahəsi alovlanmanın birinci həddi, BC – ikinci həddi, 

CD – üçüncü həddi olur. Alovlanmanın birinci həddi ilə ikinci 

həddi arasındakı sahə  alovlanma yarımadası adlanır.  

 

1.2.2. Adiabatik öz-özünə alovlanma 

Öz-özünə alovlanma hadisəsini öyrənmək üçün yanar 

sistemin, həcmi V olan və içərisinə başlanğıc temperaturu Т0 və 

başlanğıc təzyiqi Р0 olan stexiometrik tərkibli homogen yanar 

qarışıq doldurulmuş qapalı qab formalı olduğunu təsəvvür 

Р 
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edək. Sistemi ətraf mühitdən ayıran şərti səth adiabatik 

izolyasiya olunur. Bir-birinə oxşar sistemlərdə öz aralarında 

müəyyən nisbətlərdə olan qazşəkilli komponentlərlə bəzi 

termiki şəraitlərdə (təzyiq və temperaturlarda) öz-özünə 

sürətlənən yanma reaksiyası başlayır ki, bu da alovun meydana 

gəlməsinə səbəb olur.  Yanma reaksiyasının gizli baş vermə 

mərhələsindən alovun əmələ gəlmə mərhələsinə keçidi ilə 

yanar sistemdə baş verən hadisəyə öz-özünə alovlanma deyilir. 

Bu reaksiyanın baş vermə sürəti aşağıdakı düsturla ifadə 

olunur: 

1 2

1 20 expA An n a
A A

EdC
W k C C

d R T

 
        

             (1.34)  

Adiabatik şəraitdə d müddətində, reaksiya nəticəsində 

ayrılan istilik enerjisi qarışığın qızdırılmasına sərf olunur: 

H V

dC
Q V d c V dT

dt
                            (1.35) 

burada HQ  – yanma istiliyi,   – qarışığın sıxlığı, Vc  – sabit 

həcmdə qarışığın istilik tutumu, C – yanar qarışığın qatılığıdır. 

Dəyişənləri ayırsaq aşağıdakı ifadəni alarıq: 

0 0

C T

V

HC T

c
dC dT

Q

 
   

 
                               (1.36) 

İnteqrallaşdırma nəticəsində aşağıdakı tənlik alınır: 

 0

0

H

V

Q C C
T T

c

 
 


                         (1.37) 

Adiabatik şəraitdə kimyəvi reaksiya sona qədər gedərsə 

temperatur özünün maksimal qiymətinə çatır ki, bu da 

yanmanın adiabat temperaturuna uyğun gəlir, başqa sözlə 

0
0

H
a

V

Q C
T T

c


 


                                    (1.38) 
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 olur və onu nəzərə  aldıqda tənlik aşağıdakı hal alar:

  

                                0 0

a

a

T T C

T T C





                                      

(1.39) 

Bu ifadə adiabatik şəraitdə yanar sistemdəki yanar maddələrin 

qatılıqları və qarışığın temperaturları arasında olan asılılığı 

göstərir. Adiabatik alışma prosesinin öyrənilməsi zamanı 

ölçüsüz kəmiyyətlərdən istifadə olunması əlverişlidir:  

а) Ölçüsüz temperatur 

a

T

T
                                            (1.40) 

başlanğıc temperaturdan asılı olaraq 1- ə qədər dəyişir; 

 

0
0

a

T

T
                                           (1.41) 

b) ölçüsüz qatılıq: 

 0

C

C
                                          (1.42) 

1 – dən  0 – a qədər dəyişir; 

c) ölçüsüz vaxt: 

0k t  
          

                             (1.43) 

 

d) Arrenius kriteriyası: 

a

a

E
Arr

R T




                                    (1.44) 

Bu kriteriya yanar qarışığın reaksiya qabiliyyətinin ölçü həddi 

olur. 

Sistemdə yanar maddələrin qatılıqları və qarışığın 

temperaturları arasında asılılıq, ölçüsüz parametrlər nəzərə 

alınarsa, aşağıdakı şəkil alacaqdır.  
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             0

1

1










                     

                  (1.45) 

1An  = 1 qəbul edərək kinetik tənliyi sadələşdiririk, 2An  = 0 

olduqda, istilik balansı tənliyi  

 

0 exp aH H

V V

EQ QdT dC
k C

dt c d c R T  

 
            

         

(1.46) 

şəklində olur.  

Ölçüsüz parametrlərdən istifadə etdikdə tənlik aşağıdakı hal 

alır: 

 01 exp
d Arr

d


 

 

 
     

 
                     (1.47) 

 Oxşar şəraitin tətbiqi aşağıdakı tənliyin alınmasına imkan 

verir.  

 1 exp
d Arr

d




 

 
    

 
                        (1.48) 

Bu da aşağıdakı kənar şərtlərə malikdir: 

а)  = 0  olduqda,   = 0  olur; b)     olduqda isə   = 1 

olur. 

Alınan tənliyin analitik həlli olmadığına görə miqdari 

üsullardan istifadə olunur.  

2

1 2 32
( ) , ( ) , ( )

d d
f T f T f T

d d

 


 
  

          

(1.49) 

Bu asılılığın xarakteri şəkil 1.3- də göstərilmişdir.  

Şəkil 1.3-də təsvir olunan qrafikdən görünür ki, adiabatik 

reaksiyalar nə qədər yavaş getsələr də başlandıqdan bir müddət 

sonra nəzərə çarpacaq dərəcədə sürətlənir və qarışıq alovlanır. 
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Şəkil 1.3. Yanar sistemdə proseslərin qrafik təsviri 

 

Gizli gedən kimyəvi çevrilmənin alovlanmanın başlandığı 

ana qədər olan vaxtı induksiya dövrü adlanır. Nəticədə, miqdari 

üsullardan istifadə etməklə 0,5<Arr <10  diapazonu üçün 

aşağıdakı ifadə alınır: 

0

0,0125а

Arr
ехр



 
   

 
                       (1.50) 

Zamanın maksimal qiymətində temperaturun ikinci 

törəmə anı əldə olunduqda induksiya dövrü qurtarır. Bu 

maksimuma uyğun olan temperatur alovlanma temperaturu 

adlanır və onun hesablanması üçün aşağıdakı düsturundan 

istifadə olunur: 

 = 1 


* 

A  

A  

2

2
, ,
d d

d d
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2

d

d





 

d

d





 

a

 

q
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0,6 exp(0,04 )A Arr                          (1.51) 

Əgər yanma dövrü kimi temperaturun tez yüksəldiyi 

dövrü qəbul etsək, o halda  

0

* *

1
exp

1
y

Arr


 

  
    

  
                        (1.52)

   

olar.

 

burada *  – temperatur ―əyrisi‖nin əyilmə nöqtəsindəki tempe-

raturdur: 

* 4
0,5 1 1Arr

Arr


 
     

 
                     (1.53) 

İnduksiya vaxtı ilə yanma dövrünün müqayisəsi göstərir ki,  

yа   . 

Yanar sistemlə ətraf mühit arasında istilikdəyişmə 

olduqda induksiya dövrünün uzunluğu aşağıdakı ifadədən 

tapılır: 

кr

a
T










68,008,1
                          (1.54) 

burada  – yanar sistemlə ətraf mühit arasında 

istilikdəyişmənin ölçüsüz parametri, kр – öz–özünə alovlanma 

mümkün olduğu halda istilikdəyişmə parametrinin kritik 

qiymətidir. 

0

к

V

F

k V c









  
                               

 (1.55) 

burada k – istilikdəyişmə əmsalı, F – istilikdəyişmə səthinin 

sahəsidir.  

İnduksiya vaxtı  bu ifadə 0,12
кр




  şərtində doğrudur. 

Öz–özünə alovlanma mümkün olduğu halda istilikdəyişmə 



Yanma və partlayış nəzəriyyəsi  

 

 43 

parametrinin kritik qiyməti aşağıdakı ifadənin köməyi ilə 

tapılır: 

              
0

0,9
10 expкр

Arr




 
   

 
                       (1.56)  

Öz-özünə alovlanma temperaturunun real şəraitdə müəyyən 

edilməsi mürəkkəb məsələlərdən biridir.  

 

1.2.3. Alovlanma və öz-özünə alovlanma temperaturu 

Yanma baş verərkən yanar sistemdə ən aşağı temperatura 

öz-özünə alovlanma temperaturu deyilir. Öz-özünə alovlanma 

temperaturu fiziki-kimyəvi sabit deyil, onun qiyməti bir çox 

parametrlərdən və mühitin şəraitindən asılıdır ki, bunlara da 

aşağıdakılar aiddir: 

1) yanacaq və oksidləşdirici arasında miqdari nisbət; 

2) yanar maddə tərkibi və onun tərkibində katalitik və ya 

inhibitorlu yanmaya təsir göstərən komponentlərin olması; 

3) yanar sistemdəki başlanğıc temperatur; 

4) yanar sistemdəki təzyiq; 

5) yanar sistem ilə ətraf mühit arasında istilik-kütlə 

mübadiləsinin  intensivliyi; 

6) yanar sistemə akustik, elektromaqnit və digər sahələrin 

təsiri. 

Normal şəraitə yaxın başlanğıc termiki şəraitdə 

stexiometrik tərkibə malik qarışıqlar üçün öz-özünə alovlanma 

temperaturu minimal qiymət alır. Temperaturun qiyməti 

stexiometrik qiymətdən kənara çıxarsa o halda öz-özünə 

alovlanma temperaturu artır. Bundan başqa, yanacağın 

qarışıqdakı qatılığından asılı olaraq yuxarı və aşağı hədd 

mövcuddur ki, bu həddən kənarda qarışıq alovlanma 

qabiliyyətinə malik olmur. 

Öz-özünə alovlanma temperaturunu yanar sistemdə 

reaksiya şəraitinə təsir etmədən ölçmək praktiki olaraq 
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mümkün deyil, ona görə də, ölçülən temperaturu alovlanma 

temperaturu adlandırmaq lazımdır. Alovlanma temperaturunun 

ölçülməsi üsullarına aiddir: 

1) Yanacaq və oksidləşdiricinin ayrılıqda eyni 

temperatura qədər qızdırılması və sonra onların qarışdırılması 

yolu ilə temperaturun ölçülməsi. Yanma baş verən qızma 

sahəsinin minimal temperaturuna alovlanma temperaturu 

deyilir.  

2) Yanar qarışığın tez adiabatik sıxılması ilə.  

         Alovlanma temperaturunun qatılıq hədləri şəkil 1.4-də 

göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 1.4. Alovlanma temperaturunun qatılıq hədləri 

 

Alovlanma anında ölçülən təzyiq alovlanma temperatu-

runu müəyyən edir.  

Hidrogen-hava qarışığının alovlanma temperaturunun 

qarışığın tərkibindən və ölçü üsulundan asılılığı cədvəl 1.1-də 

göstərilmişdir.  

 

Т 

  0         с1                                          с2     100, % 
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 Cədvəl 1.1. 

Hidrogen-hava qarışığının alovlanma temperaturunun 

qarışığın tərkibindən və ölçü üsulundan asılılığı 

 

Stexiometrik tərkibli  qarışıqda hidrogenin miqdarı 29,6 

həcm %-i olur. Alovun əmələ gəlməsi ilə müşahidə olunan, 

xüsusi yoxlama şəraitində ölçülən ən kiçik temperatura 

alovlanma temperaturu deyilir.  

Neft və neft məhsullarının alışma, alovlanma və öz-özünə 

alovlanma temperaturlarını təyin etməklə, onun yanğına qarşı 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün zəmin yaradılır. Neft və 

neft məhsulları qızdırılarkən onun buxarları hava ilə müxtəlif 

nisbətlərdə qarışıq əmələ gətirir. 

Lakin, əmələ gələn qarışığın bütün nisbətləri alışma 

prosesinə məruz qalmır. Buna görə də, alışma törədən qarışığın 

aşağı və yuxarı sərhədləri təyin edilir. Aşağı sərhədə qədər 

havada olan üzvi maddənin qatılığı minimum olur. Bu halda, 

sistemə od yaxınlaşdırdıqda alışma baş vermir, çünki, 

karbohidrogenlərin oksidləşməsi sistemin çox az nöqtələrində 

gedir. Lakin, neft məhsulunun havada qatılığı elə bir həddə 

çatır ki, bu halda oksidləşmə mərkəzləri çoxalır və nəticədə ani 

№ 
Hidrogenin 

miqdarı % 
Ölçü üsulu 

Alovlan-

ma tem-

peraturu, 

С 

1 28,5 Qaz qarışığı adiabatik sıxılır, 

temperatur alovlanma anında 

 ölçülən təzyiqə görə hesablanır. 

410 

2 30 Hidrogen və hava ayrı-ayrılıqda 

 qızdırılır və sonra tez qarışdırılır. 

613 

3 28,5 Qaz qarışığı müəyyən temperatura 

 (yanma) malik qaba yerləşdirilir. 

550 
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olaraq partlayışla yanma baş verir. Həmin nisbət, alovun 

yayılmasının aşağı sərhədi kimi qəbul olunur. Yuxarı sərhədə 

qədər hava ilə neft karbohidrogenlərinin bütün nisbətlərində 

sistemə od  yaxınlaşdırdıqda alovun yayılması baş verir və hə-

min temperatur qeyd olunur. Yuxarı sərhəddən sonra isə siste-

mə od yaxınlaşdırdıqda alovun yayılması, yəni alışma baş 

vermir. Çünki karbohidrogenlərin oksidləşməsi üçün oksigen 

kifayət etmir. Neft və neft məhsullarının buxarlarına kənardan 

od mənbəyi yaxınlaşdırdıqda sönməyən alov əmələ gəlirsə, 

həmin minimal temperatura – alovlanma temperaturu deyilir. 

Alovlanma temperaturu həmişə alışma temperaturundan xeyli 

yüksək olur. Ağır neft məhsullarının öz-özünə alovlanma tem-

peraturu yüngül neft məhsullarına nisbətən aşağı olur. Məsələn, 

benzinin öz-özünə alovlanma temperaturu 500
0
C olduğu halda, 

yağların öz-özünə alovlanma temperaturu 300
0
C olur. Buna 

səbəb, yüksək molekullu karbohidrogenlərin kiçik molekullu 

karbohidrogenlərə nəzərən daha asan oksidləşməsidir. 

Öz-özünə alovlanma temperaturu – xüsusi yoxlama 

şəraitində maddələrin öz-özünə alovlanması müşahidə olunan, 

ətraf mühitin ən kiçik temperaturudur. Öz-özünə alovlanma 

temperaturu yanğın təhlükəsinin əsas göstəricisi hesab olunur. 

Ondan, maddələrin yanğın-partlayış təhlükəsinin, yanan 

qarışıqların partlayış təhlükəsi qruplarının təyin olunmasında   

və s. qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Yanar qarışığın 

istilik balansının qabın həcmindən asılılığı şəkil 1.5-də 

göstərilmişdir.  

Öz-özünə alovlanma temperaturunun təcrübi yolla təyin 

olunması aşağıdakı nəzəri mülahizələrlə əsaslandırılır (şəkil  

1.5-ə bax). С nöqtəsində ayrılan və ötürülən istiliklər arasında 

tarazlıq yaranır,  q+ = q_.  

Müvafiq olaraq ayrılan və ötürülən istiliklərin qiymətini 

nəzərə alsaq, С  nöqtəsi üçün istilik balansı tənliyini alarıq:  
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STT
RT

E
ekpCCKVQ okyanyan  )().( 00        (1.57)  

 

Şəkil 1.5. Yanar qarışığın istilik balansının qabın həcmindən 

asılılığı: 

COCO TTTT ,,, 11 - müvafiq olaraq C və C
1
 nöqtələrinə uyğun olan 

temperaturlar;  q+ və q_- müvafiq olaraq  С  nöqtəsində ayrılan 

və ötürülən istiliklər 

 

Qabın həcmi V-ni tənliyin sağ tərəfinə keçirsək, alarıq: 

V

STT

RT

E
ekpCCKQ okyanyan




)(
).( 0

0


    (1.58)  

Bu tənliyin sol tərəfi yanar qarışığın vahid həcmində 

ayrılan istilik miqdarını, sağ tərəfi isə yanar qarışığın vahid 

həcmində  qabın divar səthindən ötürülən istilik miqdarını  

ifadə edir. Başqa sözlə, bu ifadə öz-özünə alovlanma 

temperaturunun bir çox amillərdən ‒3q qabın forma və ölçü-

sündən, yanar maddənin kimyəvi xassəsindən və onun 

oksidləşmə qabiliyyətindən, yanar maddənin istilik effektindən 
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(Eyan), aktivləşmə enerjisindən (E), reaksiyanın sürət sabitindən 

(K0), təsirdə olan maddələrin qatılığından (Cyan və Cok) və 

nəhayət yanar qarışığın və qabın materialının istilik-fiziki 

xassələrindən asılı olduğunu göstərir. Bu ifadə, həm də öz-

özünə alovlanma temperaturunun yanar maddələrin fiziki sabiti 

olmadığını sübut edir. Qabın divarının  sahəsinin onun həcminə 

nisbəti S/V xüsusi səth adlanır və ölçü vahidi m
-1

-dir. Məsələn, 

α  ölçülü kubun  xüsusi səthi aşağıdakı kimi olacaq:  

                  S/V = 6 α
 2

/ α
 3

 = 6/ α                          (1.59)      

Əgər istilik balansında temperatur ancaq C nöqtəsində 

dəyişərsə, o halda  tənliyin sol tərəfi dəyişməyəcək və ona 

uyğun olan istiliyin ayrılması əyrisi əvvəlki yerində  qalacaq. 

Tənliyin sağ tərəfi – düz xəttə C nöqtəsində toxunan  əyridir. 

S/V ifadəsi bu düz xəttin bucaq əmsalı və ya tg δ  - onun absis 

oxuna toxunan bucağıdır (Şəkil 1.5). 

Kubun ölçüsünü 3 dəfə artırsaq  onun xüsusi səthi 

               S / V = 6(3 α)
2
 / (З α)

3
 = 2 / α                    (1.60)       

olacaq, yəni,  kubun xüsusi səthi 3 dəfə azalacaq. Deməli, δ 

bucağının özü də azalacaqdır. Bu halda, birbaşa istilikötürmə 

əvvəlki xətlə müqayisədə daha az əyri xətlə ifadə olunacaq  və 

C nöqtəsi onunla birlikdə C
1
 nöqtəsinə doğru yerdəyişəcək, 

deməli öz-özünə alovlanmanın kritik temperaturu da aşağı 

olacaqdır.  Beləliklə, qabın həcminin artırılması ilə öz-özünə 

alovlanma temperaturu da azalacaq. İstilikötürməni ancaq 

yanar qarışıqların həcminin azaldılması ilə deyil, həm də ona 

müvafiq forma verməklə artırmaq olar.  

Öz-özünə alovlanma temperaturu yanar qarışığın 

tərkibindən asılı olaraq dəyişə bilər. Eyni şəraitdə öz-özünə 

alovlanma temperaturu komponentlərin stexiometrik nisbətində 

minimal qiymətə malik olur (şəkil 1.6).  

Bu asılılıqdan Тс-nin eksperiment yolu ilə müəyyən 

olunmasında istifadə olunur. Məsələn, CO üçün Тс = f(C)  
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asılılıq əyrisi 20%-də minimum olur ki, bu da dəm qazının 

havadakı stexiometrik qatılığına uyğun gəlir. 

 
Şəkil 1.6. Öz-özünə alovlanma temperaturunun qarışığın 

tərkibindən asılılığı: 

Ty, Ta və Tc – müvafiq olaraq dəm qazının havadakı  yüksək, 

aşağı və stexiometrik   qatılıqlara uyğun olan temperaturları; 

Ca, Cstex., Cy – müvafiq olaraq dəm qazının havadakı yüksək, 

aşağı və stexiometrik  qatılıqları 
 

Məlumdur ki, katalizatorlar, müsbət (reaksiyanı sürətlən-

dirən) və mənfi (reaksiyanı ləngidən) olmaqla 2 qrupa bölünür. 

Müsbət katalizatorlar öz-özünə alovlanma temperaturunu 

azaldır, mənfi katalizatorlar isə artırır. Yanar qarışıq olan qabın 

divarı da katalizator rolunu oynaya bilər. Qabın divarının 

katalitik aktivliyinin artması ilə Тс  də azalır. Yanar qarışıqların 

öz-özünə alovlanma temperaturu, adətən additivlik qaydasına 

tabe olmur. Belə ki, məsələn, müxtəlif  tərkibli metanol və 

 

  

     Ty 

        Ta 

 

 

 

 

         Tc 

                          Ca                     Cstex.           Cy                 C, %  
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dietilefir qarışığının öz-özünə alovlanma temperaturu additivlik 

qaydasına görə hesablanmış qiymətdən həmişə aşağı olur. 

Nəzərdən keçirilən dəlillər göstərir ki, öz-özünə alovlanma 

temperaturu sabit bir kəmiyyət deyil və bir çox amillərdən 

asılıdır.  

Yanma reaksiyasının sürəti təzyiqdən və katalizatorlardan 

asılıdır. 

Ona görə də öz-özünə alovlanma temperaturu da bu 

amillərdən asılı olur (cədvəl 1.2).  

Cədvəl 1.2. 

Maddələrin öz-özünə alovlanma temperaturunun təzyiqdən 

asılı olaraq dəyişməsi 

Maddələr 
 р10

-5
 Pa təzyiqdə, Тa, K ilə: 

1,013 5,065 10,13 15,18 20,26 25,23 

Benzin 753 623 583 563 553 523 

Benzol 953 893 893 793 773 763 

 

Şəkil 1.6-da göstərilən qrafikə görə C nöqtəsində öz-

özünə alovlanma temperaturunun həqiqi qiyməti eksperiment 

yolu ilə, ancaq temperaturun birbaşa ölçülməsi ilə müəyyən 

edilir. Lakin, müasir ölçü vasitələri bu qiyməti yüksək 

dəqiqliklə müəyyən etməyə imkan vermir, çünki yanar qarışıq 

həcminin hansı nöqtəsində ilkin yanma mənbəyinin baş verdiyi 

məlum olmur. Öz-özünə alovlanmanın istilik nəzəriyyəsi bu 

halda vəziyyətdən çıxmağa imkan verir. C toxunma nöqtəsində 

bir tərəfdən istiliyin ayrılması və ötürülməsi arasında bərabərlik 

olmalıdır, digər tərəfdən isə, C nöqtəsində hər bir funksiya 

digərinə toxunan olmalıdır, başqa sözlə, q+ və q_-un 

temperatura görə törəmələri bir-birinə bərabər olmalıdır. Bunun 

riyazi ifadəsi aşağıdakı kimidir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   QyanVkoCyanCоkexp(–E/RTc) =  (Tc–To)·S          (1.61)    
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və törəmələr üçün:  

   QyanVkoCyanCоkexp(–E/RTc)E/RTc
2
 = S            (1.62)    

(1.61) tənliyini  (1.62) tənliyinə bölsək alarıq: 

              RTc
2
/E = Tc–To                                (1.63)  

Bu tənlikdən Tc – i tapılır: 

Тс = То + RTc
2
 / Е                             (1.64)        

Şəkil 1.6-dan görünür ki, öz-özünə alovlanma zamanı 

qarışıq qabda То temperaturundan Тс temperaturuna qədər 

soyudulur. Hesablamalar göstərir ki, onlar arasındakı fərq 

böyük olmur. Məsələn, karbohidrogenlər üçün bu qiymət            

30°С-yə bərabər olur. Bu cəhətdən təcrübədə istifadə olunur: 

öz-özünə alovlanma temperaturu kimi alovlanma baş verən 

qabın divarının ən kiçik temperaturu qəbul olunur. Öz-özünə 

alovlanma temperaturu onun təyin olunma şəraitindən(qabın 

materialından, onun formasından, ölçülərindən və s.) asılı 

olduğundan bu xoşagəlməyən momenti aradan qaldırmaq üçün 

həm bizim ölkəmizdə, həm də digər ölkələrdə qanuni yolla 

bütün laboratoriyalar üçün eyni olan yoxlama şəraiti  müəyyən 

olunmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul universaldır və bərk, 

maye və qaz şəkilli yanar maddələrin öz-özünə alovlanma 

temperaturunun müəyyən olunmasında tətbiq olunur. Hal-

hazırkı dövrdə öz-özünə alovlanma temperaturu bütün 

maddələr üçün olmasa da, bir çox maddələr üçün təyin 

olunmuşdur və onlar haqqında məlumatları sorğu kitablarından 

tapmaq mümkündür.  

 

1.2.4. Öz-özünə yanma və qızma proseslərinin müəyyən 

edilməsi 

Yuxarıdakı göstərildiyi kimi öz-özünə alovlanma tempe-
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raturu maddələrin əsas yanğın təhlükəlilik göstəricilərindən 

biridir. Lakin, öz-özünə alovlanma temperaturu  ilə yanaşı, bir 

sıra  kondensləşmiş sistemlər üçün xarakterik olan yanmanın 

meydana gəlməsinin öz-özünə yanma mexanizmi də mümkün-

dür. Öz-özünə yanma xassəsi yanğın təhlükəsinin digər 

göstəriciləri ilə xarakterizə olunur. Bu parametrlərə öz-özünə 

qızma, közərmə və istilikdən öz-özünə yanma şəraiti aiddir. 

Göstərilən parametrlər Dövlət standartlarına uyğun olan xüsusi 

eksperimental üsullarla müəyyən olunur. 

Öz-özünə qızma temperaturu – elə bir temperaturdur 

ki,  hava atmosferində olan maddə və ya materialda közərməyə 

səbəb olmadan müxtəlif oksidləşmə, parçalanma və s.  

proseslər baş verir. Bu temperatur qızdırılması potensial olaraq 

öz-özünə yanmaya səbəb ola bilən maddənin ən aşağı 

temperaturudur. Maddənin uzunmüddətli qızdırılmasının 

təhlükəsiz temperaturu öz-özünə qızma temperaturundan 90 % 

dən yüksək olmayan temperatur hesab olunur.  

Öz-özünə yanma zamanı közərmə temperaturu – bərk 

maddənin elə bir temperaturudur ki, bu zaman közərmə 

mənbəyinin meydana çıxmasına səbəb olan, bərk parçalanma 

məhsullarının ekzotermik oksidləşmə reaksiyaları sürətinin 

kəskin artması baş verir.  

İstilikdən öz-özünə yanma şəraiti – eksperiment yolu 

ilə ətraf mühit temperaturu, maddə kütləsi və  onun öz-özünə 

yanma momentinə qədər olan müddəti arasında tapılan 

asılılıqdır. Sınaq (yoxlama) üsulu, az miqdar nümunələrlə 

təcrübə üçün yararlı olan istilikdən öz-özünə yanma prosesinin 

kritik  şəraiti üçün analitik ifadələrin   alınmasına imkan verir. 

Tc = f(S) və Tc = f(τ) (S – xüsusi səth, τ – nümunənin öz-özünə 

yanma müddətidir). Nümunə, qabırğasının uzunluğu 35mm-dən 

200mm-ə qədər olan kub formalı, torşəkilli səbətə yerləşdirilir, 

hava termostatında izotermiki şəraitdə qızdırılır və hər bir ölçü 

üçün nümunənin öz-özünə yanmasına imkan verən minimal 

temperatur müəyyən edilir. Alınan sınaq nəticələrinə əsasən, 
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öz-özünə yanma temperaturunun loqarifminin səbətin xüsusi 

səthinin loqarifmindən, həmçinin də öz-özünə yanma 

prosesinin davamiyyət müddəti loqarifmindən, asılılıq qrafiki 

qurulur (şəkil 1.7). Qrafiklərdə alınan düz xətlər aşağıdakı 

tənliklər şəklində istilikdən öz-özünə yanma şəraitini ifadə edir.  

             lg Тc = Ар + nрlg S                          (1.65) 

 lg Тc = As + nslg                            (1.66)  

burada Ар, As, nр, ns ‒ əmsallardır, şəkil 1.7-də göstərilən 

qrafikə əsasən tapılır.  

 

 
Şəkil 1.7. Тс temperaturunun xüsusi səthdən (S) və nümunənin 

öz-özünə yanma müddətindən () asılılıq qrafiki 

 

Bu tənliklər maddələrin öz-özünə yanma müddətini və 

temperaturunu  asanlıqla tapmağa imkan verir. 

Alışma temperaturu – mayenin elə temperaturudur ki, 

həmin temperaturda müəyyən şəraitdə onun buxarlarının 

qızdırılmasında ətraf hava ilə qarışıq əmələ gəlir və ona alov 

təqdim edildikdə alovlanması baş verir. Maye neft 

məhsullarının qızdırılması şəraitində ―hava-buxar‖ qarışığında 

onların buxarlarının miqdarının neft məhsulları səthində 

artması müşahidə edilir. Alovun bu qarışığa təsirindən partlayış 

baş verir, neft məhsulunun sonrakı yanması partlayışdan sonra 

lgTc 

lgTc 

 

lgS 

lgτ 
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havada onun buxarlarının olmaması səbəbindən baş vermir. 

Müxtəlif neft-məhsulları üçün alışma buxarların ―hava-buxar‖ 

qarışığında eyni həcmi konsentrasiya-larında baş verir.  

Hal-hazırda, alışma temperaturu sürtgü yağlarının, dizel, 

qazan və reaktiv yanacaqlarının, işıqlandırma və traktor 

kerosinlərinin, benzin-həlledicilərin və digər məhsulların 

keyfiyyət göstəricisidir. Bu keyfiyyət göstəricisi neft emalı 

müəssisələrində tez-tez təyin edilən göstərici hesab olunur.  

Alışma temperaturuna görə neft məhsulunda aşağı 

qaynama temperaturuna malik fraksiyaların tərkibi təyin edilir. 

Bu göstərici, eyni zamanda, neft məhsullarının yanma 

təhlükəsini xarakterizə edir. Alışma temperaturunun azalması 

yüngül fraksiyaların konsentrasiyalarının artmasına və neft 

məhsulunun yanğın təhlükəsinin artmasına uyğun olur.  

Alışma temperaturu açıq, yaxud qapalı tiqldə analiz yolu 

ilə təyin edilir. Axırıncı analiz metodu daha dəqiq nəticələr 

verir. Odur ki, ondan alışma temperaturunun avtomatik 

analizator-larında istifadə olunur və sxemi şəkil 1.8-də 

göstərilmişdir.  

Analiz edilən maddə hazırlanma blokundan (1) sabit 

həcmi sərfiyyatla ilkin qızdırıcıya (11) daxil olur və o, çıxışda 

hazırlama blokundan (2) sabit həcmi sərfiyyatla daxil olan hava 

axını ilə qarışdırılır. Əmələ gələn qarışıq əsas qızdırıcıya (10) 

və oradan da alışdırma kamerasına (6) daxil olur. Əgər 

kameraya (6) daxil olan qarışığın temperaturu alışma tempera-

turuna çatarsa, onda buxar-hava qovşağının generatordan (8) 

dövri olaraq (7san. intervalla) yüksəkvoltlu gərginliyin ötürül-

məsilə şamlarda (5) yaranan elektrik qığılcımları ilə alışması 

baş verir. Alışmada yaranan alov, kameranın (6) buxar 

fəzasında temperaturu dəyişir və bu termoelektrik həssas 

elementlə (7) qəbul edilir. Elementin (7) siqnalı idarəetmə 

blokuna (9) verilir ki, bununla da əsas qızdırıcının (10) elektrik 

qidalanması açılır. Qızdırıcının (10) qoşulması, növbəti 

qığılcımın, alışmaya səbəb olan qığılcımın əmələ gəlməsindən 
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tez olmayaraq həyata keçirilir. Əgər bir neçə alışma davamlı 

olaraq baş verərsə onda qızdırıcı (10) açılmış qalır. 

 

 
Şəkil 1.8. Alışma temperaturunun avtomatik analizatorunun 

sxemi: 

1 – analiz edilən maddənin hazırlanma bloku; 2 – havanın 

hazırlanma bloku; 3 – normallaşdırıcı çevirici; 4, 7 – termocüt; 

5 – şamlar; 6 – kamera; 8 – generator;  9 – siqnalı idarəetmə 

bloku; 10 – əsas qızdırıcı; 11 – ilkin qızdırıcı 

 

Qızdırıcının (10) qoşulması birinci qığılcımdan sonra, 

yəni alışma baş vermədikdə baş verir. Beləliklə, kamerada (6) 

analiz edilən maddənin, ―hava-buxar‖ qarışığının alışması baş 

verdiyi temperaturun qiyməti avtomatik  olaraq tutulur. Analiz 

edilən maddənin kamerada temperaturu termoelektrik həssas 
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elementlə (4) ölçülür və siqnalı elektron potensiometri, yaxud 

normallaşdırıcı çevirici (3) ilə qəbul edilir. Analiz edilən maddə 

sərfiyyatı 5000 sm
3
/saat, alışma temperaturunun ölçmə 

diapazonu 0÷150; 150÷300
0
C; əsas xətası  (1-3)

0
C (ölçmə 

diapazonundan asılı olaraq); reaksiya müddəti 15 dəqiqə təşkil 

edir.  

 

1.2.5. Maddələrin öz-özünə yanma prosesinin               

mexanizmi 

Maddələrin və materialların istilikdən öz-özünə yanma 

prosesi haqqında müasir təsəvvürlər müəyyən qanunauyğun-

luqlar əsasında formalaşan ―qaynar nöqtələr‖ göstərilən 

məlumatlara əsaslanır. Ölçüləri məhdud olan (pambıq tayları, 

pambıq və ya balıq unu olan torba və s.) dispers sistemi 

nəzərdən keçirək (şəkil 1.9).  

 
Şəkil 1.9. "Yanar nöqtənin" meydana gəlmə sxemi 

 

Sistem və ətraf mühit То temperaturuna malikdir, onun 

daxilində kiçik sahə yaranır və orada oksidləşmə prosesləri 

başlayır. Oksidləşmə nəticəsində istilik ayrılmağa başlayır və 

YM 
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hər tərəfə yayılır (konveksiya nəzərə alınmır). Reaksiya 

zonasında temperatur tədricən artmağa başlayır və elə bir 

qiymət alır ki, bunun nəticəsində də parçalanma məhsullarının 

ayrılması ilə bərk materialın termiki destruksiya prosesi 

başlayır. Ayrılan parçalanma məhsulları maddə səthində 

kondensləşir və adsorbsiya olunur. Belə prosesin baş verməsi 

üçün vacib olan şərait oksigenin və yanar maddə səthinin 

böyük olması hesab olunur. Materialın dispersliyi nə qədər çox 

olarsa, onun xüsusi səthi də bir o qədər böyük, həmçinin, 

oksidləşmə, parçalanma, kondensləşmə və adsorbsiya  proseslə-

rinin sürəti də yüksək olar. Bunun nəticəsində, materialın 

daxilində istilik ayrılması və toplanması baş verir:     

    q+ = qr + qdest. + qkond. + qads.                 (1.67) 

burada qr, qdest. – müvafiq olaraq oksidləşmə və termiki des-

truksiya reaksiyalarının istilik effektləri; qkond. – parçalanma 

məhsullarının kondensasiya istiliyi; qads. – reaksiya məhsulları-

nın adsorbsiya  istiliyidir. 

Əgər, reaksiya zonasında istilikötürmə sürəti istiliyin 

ayrılma sürətindən böyük olarsa, o halda maddə həcmi 

daxilində öz-özünə qızma prosesi başlayar. Temperaturun 

yüksəlməsi ilə gedən proses reaksiya sürətinin artması və istilik 

ayrılmasının intensivliyi hesabına sürətlənir. Reaksiya zonasın-

da oksigenin miqdarı kifayət qədər olarsa və istiliyin ətraf 

mühitə ötürülməsi çətinləşərsə onda, fasiləsiz öz-özünə qızma 

prosesi, keyfiyyətcə yeni - öz-özünə yanma mərhələsinə keçər. 

Öz-özünə qızma və öz-özünə yanma prosesləri, bir qayda 

olaraq, diffuziya sahəsində intensivləşir və onların sürəti 

xaricdən reaksiya zonasına daxil olan oksigenin sürətindən asılı 

olur. Öz-özünə yanma prosesinə yüngül oksidləşdirici, məsa-

məli, lifli maddələr və tərkibində böyük miqdarda molekulyar 

oksigen ehtiyatı olan materiallar düçar olur. Yanar materialların 

quruluşu həcmə görə müxtəlif tərkiblidir. Odur ki, materialın 

böyük həcmində reaksiya zonası müxtəlif sürətlərlə, müxtəlif 
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istiqamətlərdə yerdəyişəcəkdir. İstiliyin az ötürüldüyü sahələr-

də temperatur yüksək olacaq və bu sahə reaksiya zonasının 

çevik istilik mərkəzi, onun gəzən ―qaynar nöqtəsi‖ olacaqdır. 

Maksimal temperatur materialın daha dərin hissəsində 

müşahidə olunacaq. İlk dövrdə öz-özünə yanma adətən hiss 

olunmur, çünki termooksidləşdirici destruksiya məhsulları 

demək olar ki, maddənin daxilində adsorbsiya olunur. Bir 

qayda olaraq, materialın həcmində eyni zamanda bir neçə 

―qaynar nöqtələr‖ yaranır ki, onlar da prosesin inkişaf 

dərəcəsindən asılı olaraq bir-birləri ilə qarışaraq maddənin səthi 

ilə əlaqədə olmayan bütöv yanıqlar əmələ gətirir. Yanğının 

tədqiqi zamanı belə yanıqların aşkar edilməsi, onların birmənalı 

olaraq öz-özünə yanma prosesi nəticəsində meydana 

gəlməsinin əlaməti olduğunu göstərir.  

Bir sıra bitki mənşəli materialların həcmində ―qaynar 

nöqtələr‖in yaranmasına səbəb mikrobioloji proseslərin baş 

verməsidir. Taxıl, yun, balıq unu, torf, saman, və s. kimi üzvi 

maddələrdə mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsində 

istilik ayrılır ki, o da materialın həcmində akkumulə olunur. 

Temperatur 60-70°С-yə çatanda  mikroorqanizmlər ölür. Lakin 

bu zamana qədər gəzən ―qaynar nöqtələr‖ yaranır və istilikdən 

öz-özünə yanma prosesi başlayır.   

Yuxarıda söylənilən ifadələrin analizi göstərir ki,  öz-

özünə yanma proseslərinin şəraiti materialın kimyəvi 

təbiətindən, onun forma və kütləsindan, ətraf mühitlə istilik 

mübadiləsinin başlanğıc və  sərhəd şərtlərindən asılıdır. Hər bir 

dənəvər və ya lifli materialların özlərinə məxsus kritik öz-

özünə yanma şəraiti vardır. Böyük həcmdə təcrübə material-

larının toplanmasına baxmayaraq onların təyin edilməsinin 

hesabat üsulları yoxdur. Bunun üçün, hər şeydən əvvəl, 

maddələrin və materialların konkret şəraitdə emalı, saxlanması 

və daşınması zamanı onların yanğın təhlükəsi parametrləri 

barədə lazım olan məlumatları bilmək lazımdır.  
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1.3. Alovun növləri və yayılma sürəti 

Alovun yayılmasının iki forması mövcuddur: istilik və 

zəncirvari. Praktikada hər iki üsul eyni zamanda reallaşır.  

Alovun yayılmasının istilik mexanizmi: 

Qığıl-

cım 
→     

İİstilikdən 

alışma sahəsalışma 
→ 

Yaxındakı 

layların 

qızması 

→ Alışma → 

Ətrafdakı 

sahələrin 

qızması 

Alovun yayılmasının istilik mexanizminin əsasını istilikötürmə 

hadisəsi təşkil edir. 

        Alovun yayılmasının zəncirvari mexanizmi: 

Qığıl-

cım 
→ 

Zəncir-  

vari 

alışma 

sahəsi 

→ 

Yaxındakı 

layların 

qızması 

→ 

Zəncir-

vari 

alışma 

→ 

Ətrafdakı 

sahələrin 

aktivləş-məsi 

Alovun yayılmasının zəncirvari mexanizminin əsasını 

aktiv mərkəzlərin diffuziyası təşkil edir. 

Alovun yayılmasının iki forması vardır: 

- səs sürətinə qədər sürətlə; 

- səs sürətindən yüksək sürətlə.   

Alovun yayılma sürəti nU  ilə işarə olunur ‒ 

  1nU m s .  Alovun kütlə sürəti kU  ‒ vahid zamanda vahid 

alov sahəsində yanar qarışığın miqdarına deyilir ‒ 

  21kU kq m s  . vU – alovun həcmi sürəti ‒   31vU m c . 

Alovun normal yayılma sürəti Un–i  alovun yayılma 

sürətindən (V-dən) fərqləndirmək lazımdır, belə ki, alovun 

yayılma sürəti – V kinetika, hidrodinamika, akustika və 

istilikkütlə ötürülməsindən, alovun yayılmasının normal sürəti 

Vn isə kinetika, istilik kütləötürmə və qarışığın tərkibindən asılı 
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olur. Deyilənlər alovun normal yayılma sürətinin fundamental 

kəmiyyət olduğunu göstərir. 

Yanar qarışığın alovlanmasından sonra baş verən kimyəvi 

reaksiya nəticəsində ayrılan istilik hər hansı bir sahədə (layda, 

nöqtədə) istilikötürülmə yolu ilə qonşu laya verilir və orada 

kimyəvi reaksiyanı inisiasiya edir, beləliklə bu istilik daha 

uzaqlara və s. verilir. Kimyəvi reaksiya baş verən sahədə lay 

(alovlanma cəbhəsi) yayılır. Alovlanma cəbhəsi (öz-özünə 

sürətlənən kimyəvi reaksiya) ona yaxın olan laylarla birlikdə 

yanma və ya alov dalğası adlanır.  

Beləliklə, ümumu halda, yanar qarışığın alovlanma 

cəbhəsinin yayılması zamanı əmələ gələn layların məcmusuna 

yanma dalğası deyilir. Yanma dalğasında müxtəlif fiziki və 

kimyəvi proseslər baş verir. İlk növbədə molekulyar 

istilikkeçirmə, molekulyar diffuziya yolu ilə kütləötürülmə və 

kimyəvi reaksiya proseslərində istiliyin yayılması mümkündür.  

 

1.3.1. Qapalı qaynar sistemdə kimyəvi çevrilmə           

zonasının yayılması 

Kimyəvi nöqteyi nəzərincə, yaxşı qarışdırılan stexiomet-

rik tərkibli yanacaq və oksidləşdirici qarışığı yanmaya lazım 

olan bütün xüsusiyyətləri saxlayır. Lakin normal və standart 

termiki şəraitdə kimyəvi reaksiyanın sürəti əksər yanar 

qarışıqlar üçün çox azdır. Yanar sistemdə hər hansı kimyəvi 

çevrilməni müşahidə etmək üçün çox zaman tələb olunur. 

Əvvəllər müəyyən edilmişdir ki, yanar qarışıq ancaq müəyyən 

şəraitdə alışa bilir. Qarışığı ya qızdırmaq, ya da onun tərkibində 

aktiv hissəciklər yaratmaq lazımdır. Fərz edək ki, yanar 

sistemin bütün həcmində deyil, ancaq müəyyən bir hissəsində 

yandırma mənbəyinə lazım olan şərait yaradılmışdır. Yanma 

prosesinin yerli inisiatorlanmasından sonra reaksiya zonası 

əmələ gəlir ki, bu da yandırma mənbəyinə nəzərən yerdəyişərək 

reaksiya qabiliyyətli qarışığın bütün həcmi boyunca yayılır.   
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Fəzada reaksiya zonasının yayılmasının iki rejimi 

məlumdur:  

– səs sürətinə yaxın sürətli və ya deflaqrasiya rejimli;  

– səs sürətindən yüksək surətli və ya detonasiya rejimli. 

Detonasiyalı rejim maddələrin sürətlə sıxılmasına səbəb 

olur ki, bu da reaksiyanın böyük sürətlə getməsi üçün yanar 

qarışığın lazım olan temperatura qədər qızdırılmasını təmin 

edir. Öz növbəsində, kimyəvi reaksiya zamanı istiliyin sürətlə 

ayrılması yanma zonasında onun sürətlə yayılmasını təmin 

edən yüksək təzyiqin yaranmasına səbəb olur.  

 Kimyəvi reaksiya zonasının yayılmasının deflaqrasiyalı 

rejimi səs sürətindən xeyli kiçik sürətlərlə baş verir. Bu 

istilikkeçirmə və molekulyar diffuziya prosesləri ilə 

əlaqədardır.  Deflaqrasiya zamanı kimyəvi reaksiya zonası alov 

zonası olur.  

Kimyəvi reaksiya zamanı ayrılan istilik enerjisi qonşu 

sahələrə verilir, onları qızdırır və aktiv kimyəvi reaksiyanın 

inisiatoru olur, başqa sözlə yanar qarışığı alışdırır. Zəncirvari 

yanma zamanı reaksiya zonasının yayılması aktiv hissəciklərin 

diffuziyası ilə baş verir. Real hallarda həm diffuziya, həm də 

istilikötürülmə təsiri birlikdə baş verir. 

Alovun yayılması zamanı kimyəvi çevrilmə, hərəkət 

istiqamətində, nisbətən kiçik ölçüyə malik olan, reaksiya 

zonasında baş verir. Reaksiya zonasına bilavasitə yaxın 

olduğuna görə qarışığın qızdırılması nisbətən nazik layda baş 

verir.  Bağlı sistemdə alovun yayılması prosesinin sxemi şəkil 

1.10-da göstərilmişdir.  

Alov zonasının yayıldığı sürətə alovun normal yayılma 

sürəti deyilir. Real şəraitdə alov zonası düzgün həndəsi formaya 

malik olmur. Əyilmiş alov zonasında normal yanma sürəti 

cəbhə səthinin normalı istiqamətində ilkin qarışığa nəzərən alov 

cəbhəsinin yerdəyişmə sürətini xarakterizə edir. 
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Normal sürət, vahid zamanda, alov cəbhəsinin vahid 

səthində yanan yanar qarışığın həcmini təyin edir. Normal 

sürətin ölçü vahidi xətti sürətin ölçü vahidi kimidir (m/san). 

Alovun normal yayılma sürətinin qiyməti kimyəvi reaksiyanın  

kinetikası və istilik enerjisi, həmçinin maddənin alov zonası 

daxilində molekulyar proseslərlə müəyyən olunur. Burada, 

böyük temperatur qradiyentləri, sürət, sıxlıq və yanma 

reaksiyalarında  iştirak edən maddələrin qatılığı əmələ gəlir. 

Alov zonasında baş verən hadisənin öyrənilməsi zamanı,  alov 

cəbhəsi ilə əlaqədar olan lokal koordinat sisteminin tətbiq 

olunması  əlverişlidir. Bu sistemdə ilkin yanar qarışıq Un sürəti 

ilə tərpənməyən alov cəbhəsinə axır, yanma zamanı qazın 

qızması və genişlənməsi baş verdiyinə görə, yanma məhsulları 

alov səthindən Un sürətindən böyük olan UF sürəti ilə xaric 

olur. UF kəmiyyəti tərpənməyən yanma məhsullarına nəzərən 

yerdəyişmə sürətidir. Sürətlər arasındakı nisbət maddələrin 

saxlanması qanununa əsasən müəyyən edilir: 

0F

n F

u

u




                                    (1.68) 

 
 
       Qarışıq                             Alov zonası 

 

                    Un                               Y.M. 

 
    Qızdırılma zonası 

                                                Alov cəbhəsi 

 
                                      0                                  x 

 

 

Şəkil 1.10. Qapalı sistemdə alovun yayılma sürəti. 
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burada 0 , F  – müvafiq olaraq ilkin qarışığın və yanma 

məhsullarının sıxlıqlarıdır. 

Misal üçün, reaksiyaya girən dəm qazının oksigenlə  

qarışığını götürək 

2 22 2CO O CO                            (1.69) 

Bu reaksiyada temperaturun, dəm qazı, oksigen və  karbon 

qazının  paylanmasını göstərək.  

İlkin qarışıq reaksiya zonasından gələn istilik axını  

hesabına qızdırılır. Reaksiya zonasına reagentlərin diffuziyası 

və onların yanma məhsulları ilə durulaşdırılması hesabına 

qızdırma zonasında qarışığın tərkibi ilkin qarışığın tərkibinə 

nəzərən dəyişir. Reaksiya zonasında СО və О2-nin qatılığı 

onların ilkin qiymətindən azdır. Eyni zamanda, alov zonasında 

qazların temperaturu maksimum qiymətə çatır. Yeri dəyişdirilən 

alovda kimyəvi çevrilmənin fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, burada ləngimə mərhələsi olmur. Əgər öz-özünə alovlanma 

prosesində istilik enerjisinin toplanması və aktiv hissəciklər 

yanma prosesinin intensivləşdirilməsini ləngidirsə, o halda 

alovda zəif proseslər olmur. laylardan yüksək temperatur və 

yüksək tərkibli aktiv hissəciklərlə istilik və diffuziya axınları öz 

təsirlərini göstərirlər.  

 

1.3.2. Açıq yanar sistemdə kimyəvi çevrilmə zonasının 

yayılması 

Yanma, yanar qarışığın  alışması ilə başlayır, sonra da 

qarışığın hərəkət istiqamətində yayılır. Müşahidəçi tərəfindən 

görünən, oksidləşdirici – reduksiyaedici kimyəvi reaksiyaların  

həyata keçirildiyi yanar zona alov adlanır. Alov və hələ 

yanmayan qarışığı ayıran səth alov cəbhəsi vəzifəsini yerinə 

yetirir. Alovun yayılmasının xarakteri bir çox proseslərdən asılı 

olmaqla yanar qarışığın qızdırılması prosesi həlledici rol 

oynayır. Yanar qarışığın alışma temperaturuna qədər qızdırılma 
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üsulundan asılı olaraq alovun normal, turbulent və detonasiyalı 

yayılma növü vardır.  

Alovun normal yayılması laminar hərəkət edən qarışıqlı 

yanar sistemdə yanma zamanı müşahidə olunur. Alovun normal 

yayılması zamanı istilik enerjisi yanar laydan soyuq laya əsasən 

istilikkeçirmə qabiliyyətinə uyğun olaraq molekulyar diffuziya 

yolu ilə verilir. Qazlarda istilikkeçirmə qabiliyyəti kiçik 

intensivliyi ilə fərqlənir, odur ki, alovun normal yayılma sürəti 

yüksək olmur. Yanar qazların turbulent hərəkəti zamanı istilik 

enerjisinin qaynar laydan soyuq laya ötürülməsi  əsasən molyar 

diffuziya, həmçinin də istilikkeçirmə yolu ilə baş verir. Molyar 

diffuziya yolu ilə ötürülmə qarışığın hərəkət sürətilə təyin 

olunan turbulentlik miqyası ilə mütənasib olur.  

Yanar qarışıqda alovun molekulyar və molyar proseslər 

vasitəsilə yanma zonasından soyuq laylara yayılmasına 

deflaqrasiyalı yayılma prosesi deyilir. Fiziki-kimyəvi yanma 

prosesləri alovda temperaturun və təzyiqin artması ilə müşayiət 

olunur.  Yanar sistemlərdə, müəyyən şəraitdə qonşu layları 

alışma halına qədər qızdırmaqla onların sıxılmasını həyata 

keçirmək qabiliyyətinə malik yüksək təzyiq zonası meydana 

gəlir. Soyuq qarışığın alışma temperaturuna qədər tez sıxılması 

yolu ilə alovun yayılması prosesinə detonasiyalı yayılma 

prosesi deyilir və həmişə partlayış xarakteri daşıyır.  

Yanar sistemlərdə vibrasiyalı yanma prosesi baş verə bilər 

ki, bu halda alov cəbhəsi həm kəmiyyətcə, həm də istiqamətcə   

dəyişə bilən sürətlə yerdəyişir.  

 

1.3.3. Alovun normal yayılma sürəti 

Laminar hərəkət edən və ya tərpənməyən qarışıqlarda 

yanma sahəsinin yayılma sürətinə alovun normal və ya 

fundamental yayılma sürəti deyilir. Normal sürətin miqdarca 

qiymətini yanma sahəsinə normal istiqamətlənən, hələ alışmaya 

məruz qalmayan, qarışığın sürətinə görə müəyyən edirlər.  
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Yanmanın səthi sahəsi üçün Un-in qiymətini qarışığın alışma 

temperaturuna qədər qızma sürəti ilə kimyəvi reaksiyanın sürəti 

arasındakı dinamiki tarazlıq şəraitindən tapmaq olar. Nəticədə 

alovun yayılma sürəti üçün aşağıdakı ifadə alınır: 

 Arr
TC

Tk
U

ap

baş

n 



 5,1exp23,0

5

.0
              (1.70) 

burada  – qaz qarışığının istilikkeçirmə əmsalı, pC  – sabit təz-

yiqdə qarışığın istilik tutumu əmsalı, başT – qarışığın başlanğıc 

temperaturu, aT  – yanmanın adiabatik temperaturu, Arr  – Ar-

renius kriteriyası, 0k – Arrenius əmsalıdır. 

Alovun normal yayılma sürətini eksperiment yolu ilə 

tərpənməyən qarışığın boruda və ya  Bunzen odluğunda yanma 

konusunun hündürlüyü boyunca alov cəbhəsinin yerdəyişmə 

sürətinə görə müəyyən etmək mümkündür. Bunzen odluğu – 

qaz və havanın qabaqcadan, qismən qarışdırılması üçün 

laboratoriya odluğudur. Odluğun çıxışında düz quruluşlu, konus 

formalı yanma sahəsi olan alov əmələ gəlir. Bunzen odluğunda 

yanma sahəsi şəkil  1.11-də göstərilmişdir. 

Yanma cəbhəsinin stabil vəziyyətində alovun yayılma 

sürəti nU  yanma konusu sürətinin normalı nW -ə bərabər olur 

və bu da öz növbəsində hava-qaz qarışığının hərəkət sürətini 

ifadə edən W -yə bərabərdir   

cosn nU W W                              (1.71)  

burada  – hava-qaz qarışığının hərəkət sürəti vektoru ilə 

yanma konusu səthinə həmin qarışığın normalı vektorunun 

arasındakı bucaqdır.   

 

 

 



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.11. Bunzen odluğunda yanma sahəsi 

 

Düzgün formalı yanma konusunda ucluğun kəsiyində 

hava-qaz qarışığının hərəkət sürətinin qiyməti aşağıdakı kimi 

tapılır: 

2

0

4 V
W

d





                                (1.72) 

burada 0d  – odluq ucluğunun diametri, V  – odluqdan keçən 

hava-qaz qarışığının sərfi.  

cos -nin qiymətini yanma konusu hündürlüyü ilə ifadə 

etsək aşağıdakı düsturu alarıq: 

0

2

20

cos

2
2

d

d
H

 

 
  
 

                       (1.73) 

Yanma səthinin düzgün konusun yan səthi olduğunu 

nəzərə alsaq              

                                W 

 

 

                                            Wn 

       H                                     Alov 

               Un 

 

                                                      Ön tərəf 

 

                                     d0 

    

                      Qarışıq 
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2

20 0

2 2
К

d d
F H

   
   

 
                       (1.74) 

olar. 

Normal sürətin qiyməti aşağıda göstərilən ifadənin 

köməyi ilə müəyyən edilir: 

0

2 2
0

20

4

2
2

n

К

dV V
U

d Fd
H




  

  
  
 

             (1.75) 

 Alovun normal yayılma sürətinin qiymətinə təsir edən 

amillər: 

1. Qarışığın başlanğıc temperaturu. Aşağı temperatur-

larda nU  yanma prosesinə verilən qarışığın mütləq temperatu-

runun kvadratı ilə düz mütənasib olur. Alışma temperaturundan 

yüksək temperaturda qarışıq öz-özünə alovlanma qabiliyyətinə 

malik olduğuna görə normal sürət  anlayışı öz mənasını itirir.  

2. Kanal divarının temperaturu, əgər alov bu kanalın 

daxilində yayılarsa. Soyuq divarlar zəncirvari reaksiyaların 

qırılmasına səbəb olur və alovun yayılmasını tormozlayır.  

3. Kanalın diametri. Hər bir yanar qarışığın diametrinin 

kritik qiyməti dkr mövcuddur ki, bu halda alovun  kanalın 

daxilində yayılması mümkün deyil. Kritik diametrin qiyməti 

aşağıdakı ifadənin köməyi ilə tapılır: 

 
n

qar

кr
U

а
d




46
                               (1.76) 

burada qarа  –  qarışığın istilikkeçirmə əmsalıdır.  

4. Təzyiq. Təzyiqin artması ilə alovun normal yayılma 

sürətinin qiyməti azalır. 

5. Qarışığın tərkibi. Tərkibi stexiometrik tərkibə yaxın 

olan qarışıqlar üçün normal sürət maksimal qiymət alır. Bundan 
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başqa, yanacağın qatılığa görə yuxarı və aşağı hədləri 

mövcuddur ki, ondan kənarda alov yayıla bilməz. 

 

1.3.4. Alovun yayılmasının qatılıq hədləri 

Yanar qarışığın tərkibi alışma prosesinə və alovun 

yayılma sürətinə bilavasitə təsir göstərir. Eksperiment yolu ilə 

yanacaq və oksidləşdirici arasında bəzi miqdari nisbətlərdə 

alışma və alovun yayılması prosesi baş verir, digər hallarda isə 

bu proses baş vermir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, hər bir yanar maddə üçün 

müəyyən termiki şəraitdə aşağı və yuxarı alışma həddi 

mövcuddur ki, bu hədlərdən kənarda yanma prosesi mümkün 

deyil. Aşağı alışma həddi – bu minimal, yuxarı alışma həddi – 

yandırma mənbəyindən istənilən məsafədə qarışıq boyu alovun 

yayılmasının mümkün olduğu halda oksidləşdirici ilə qarışıqda 

yanacağın maksimal miqdarıdır. Alışma və alovun yayılma 

hədləri anlayışları müxtəlif şəraitlərdə müəyyən olunan eyni bir 

hadisəni xarakterizə edir. Qaz və buxar-hava qarışıqları üçün 

normal termiki şəraitdə alovlanmanın qatılıq hədləri Cədvəl 

1.3-də göstərilmişdir.   

                                                                                 Cədvəl 1.3. 

Qaz və buxar-hava qarışıqları üçün normal termiki şəraitdə 

alovlanmanın qatılıq hədləri 

№ Yanacaq Kimyəvi 

tərkibi 

Aşağı 

hədd, 

  həcm.% 

Yuxarı 

hədd,   

həcm.% 

1 Hidrogen Н2 4 74,2 

2 Аmmonyak NH3 15,5 27 

3 Dəm qazı СО 12,5 74,2 

4 Asetilen С2Н2 2,5 80 

5 Etil efiri С4Н10 1,85 36,5 

6 Аseton С3Н6О 2,55 12,8 
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Müxtəlif qazlar üçün alovun normal yayılma sürətinin 

qaz-hava qarışığının tərkibindən asılılığı şəkil 1.12-də 

göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.12. Alovun normal yayılma sürətinin qaz-hava 

qarışığının tərkibindən asılılığı: 

1 – hidrogen; 2 –  metan; 3 – dəm qazı 
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Yanacağı aşağı qatılıq həddində olan qarışıq alışmır, 

çünki bu halda oksidləşdiricinin artıq molekulları aktiv 

hissəciklərin ―məhvi‖nə səbəb olmaqla reaksiya zəncirini 

qırırlar. Aktiv hissəciklərin ―məhvi‖ və reaksiya zəncirinin 

qırılması yanacaq molekullarının artıqlığına səbəb olur.  

Qarışığın başlanğıc temperaturunun artması ilə alışma 

həddi genişlənir. Atmosfer təzyiqinə nəzərən təzyiqin azacıq 

azaldılması zamanı alışma sahəsi daralır, bəzi kəmiyyətlərin 

aşağı qiymətlərində isə alovun yayılması mümkün olmur. 

Yuxarı və ya aşağı alışma həddinə uyğun olan qarışıqda alov 

eyni dərəcədə az sürətlə yayılır. Qarışığa daxil edilmiş 

yanmayan komponentlər alışma hədlərinin qiymətlərini 

dəyişdirir: inhibitorlar və inert komponentlər alışma sahəsini 

daraldır, katalizatorlar isə  genişləndirir.  

Molekuluna karbon, hidrogen, oksigen, azot və xlor 

atomları daxil olan, sadə qazlar və maye buxarları üçün 25С 

temperaturda alovun yayılmasının aşağı qatılıq həddi təxmini 

olaraq aşağıdakı düsturun köməyi ilə müəyyən edilir: 
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jjff
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                (1.77) 
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e
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100
                               (1.78) 

burada fh  – alovun yayılmasının aşağı qatılıq həddinə maddə-

lərin əmələgəlmə istiliklərinin təsirini xarakterizə edən əmsal, 

mol/kCoul; Н

f – qaz halında olan maddələrin 25С-də 

standart əmələgəlmə istiliyi, kCoul/mol; fh  – alovun yayılma-

sının aşağı qatılıq həddinə j-ci atomların (С, Н, О, N, Cl) 

təsirini nəzərə alan əmsal; jm  – maddə molekulunda j-ci 
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elementin atomlar sayı; Ɩ – maddə molekulunda atomların sayı; 

rh  – aşağı alışma həddinə təsir göstərən r tipli struktur qurulu-

şunu xarakterizə edən əmsal; rm  – maddə molekulunda olan r 

tipli struktur quruluşunun sayı; р – maddə molekulunda olan 

struktur qrup tiplərinin sayı; sh – aşağı alışma həddinə təsir 

edən s tipli struktur qrupunun qiymətini xarakterizə edən əmsal; 

sm  – maddə molekulunda olan s tipli struktur qruplarının sayı; 

q – maddə molekulunda olan struktur qrup tiplərinin sayıdır.  

fh , jh , rh , sh  əmsallarının qiymətləri cədvəl 1.4-də göstəril-

mişdir. 

                                                                         Cədvəl 1.4. 

fh , jh , rh , sh  əmsallarının qiymətləri 

jh  
rh  

fh  
Ch  Hh  Oh  Nh  Clh  hc c 

9,134 2,612 -0,522 -0,494 -3,57 7,88 0,0246 

 

Qrupların 

quruluşu sh  
Qrupların 

quruluşu sh  

С–С 3,75 С–Сl 0,71 

С=С 11,10 O–H 0,52 

С–Н 4,47 N–H 1,90 

С–О 0,90 N–N 13,84 

С=О 3,12 CC 31,05 

СN (üçvalentli) 2,27 Benzol həlqəsi  44,13 

  

Yuxarı hədd     < 8  olduqda 

1 1

100
Y ql

j j s s

j s

e

h m h g
 



   

                     (1.79) 

8   olduqda
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100

0,768 6,554
Ye




 
 

                        (1.80) 

olur.

 

burada jh , sg  – maddələrin quruluşunu nəzərə alan əmsal;              

jm  – rabitələrin sayı;   – yanma reaksiyasının xüsusi stexio-

metrik əmsal, mc – karbon atomlarının sayıdır. jh , sg  

əmsallarının qiymətləri cədvəl 1.5-də göstərilmişdir. 

 

                                                                  Cədvəl 1.5. 

jh , sg  əmsallarının qiymətləri 

Qrupların quruluşu 
jh  Qrupların quruluşu 

jh  

С–С -0,84 С=О 1,31 

С–С 0,89 С–N -1,17 

С=С 0,24 СN 2,07 

CC 1,93 С–Сl 0,71 

С–Н 1,39 N–H 0,69 

С–О -1,40, O–H  1,25 

Qrupların quruluşu 
sg  

                  O             

              –С 

     

          H                           

   

 

-1,47 

Qeyri aromatik tsikl 
sg  

 

 

            ––––С––––С–––– 
   

 

        О 

 

 

1,11 
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II FƏSİL. Yanğının əsas əlamətləri, parametrləri, növləri, 

yanğın zamanı baş verən proseslər və onların qarşılıqlı 

əlaqəsi 

2.1. Yanğının əsas əlamətləri, parametrləri və növləri 

Yanğın – insanların həyat fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan 

və maddi dəyərlərin məhv edilməsi ilə müşayiət olunan  nəzarət 

olunmayan qırğın prosesidir. Binanı, əmlakı, ümumiyyətlə yana 

bilən hər şeyi geniş miqyasda məhv edən yanma prosesinə 

yanğın deyilir. Yanğın nəzarətdən çıxan, çoxsaylı insan 

ölümünə və ya zədələnməsinə gətirib çıxaran, həmçinin ekoloji, 

maddi və digər zərərlər verən bir hadisədir. Yanğın-partlayış 

təhlükəli obyektlər isə asan alışa bilən və yanğın-partlayış 

təhlükəsi olan maddələri istehsal, istifadə, emal edərək, 

saxlayaraq və ya nəql edərək texnogen xarakterli fövqəladə 

vəziyyətlərin baş vermə təhlükəsini yarada bilən sahələr-

dir. Yanğın – səhlənkarlıq üzündən, bəzən də istehsalat qəzası 

və təbii fəlakət nəticəsində və s. baş verən, yаnmа ilə yаnаşı 

müəyyən zаmаn və məkаn hüdudundа inkişаf еdən kütlə və 

istilik mübаdiləsi təzаhürlərini özündə əks еtdirən mürəkkəb 

fiziki-kimyəvi prоsеsdir. Bu təzаhürlər qаrşılıqlı əlаqəlidir və 

yanğının parametrləri, yəni yanıb qurtarma sürəti, hərarəti və s. 

ilə хаrаktеrizə оlunur. Eyni zamanda, parametrlərin əksəriyyəti 

təsadüfi хаrаktеr dаşıyаn bir sırа şərtlərlə müəyyən еdilir. Kütlə 

və istilik mübаdiləsini, hər hаnsı yаnğın üçün, оnun ölçülə-

rindən və bаş vеrmə yеrindən аsılı оlmаyаn ümumi təzаhürlər 

аdlаndırırlаr. Yаlnız müхtəlif üsullаrlа yаnmаnın ləğv еdilməsi, 

оnlаrın dayandırılmasına gətirib çıхаrа bilər. Yаnğın zаmаnı bu 

prоsеsi uzun müddət idаrə еtmək mümkün оlmadığından o, 

böyük miqdаrdа mаddi itkilərlə nəticələnir. Ümumi təzаhürlər, 

qеyri-tipik təzаhürlərin bаş vеrməsinə səbəb оlа bilər. Оnlаrа 

аiddir: pаrtlаyışlаr; tехnоlоji qurğulаrın və аpаrаtlаrın, həm-

çinin tikinti kоnstruksiyаlаrının dеfоrmаsiyаsı və uçulmаsı; 
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çənlərdə nеft məhsullаrının qаynаmаsı, оndаn sıçraması və 

digər təzаhürlər. Qеyri-tipik təzаhürlərin bаş vеrməsi və dаvаm 

еtməsi yаnğınlаrdа müəyyən münbit şərаit yаrаnаn zаmаn 

mümkündür. Bеlə ki, tikinti kоnstruksiyаlаrının dеfоrmаsiyаsı 

və yа uçulmаsı yаlnız binаlаrdа və yа аçıq istеhsаlаt 

qurğulаrındа ən çох böyük dаvаmiyyətli yаnğınlаr, nеft 

məhsullаrının qаynаmаsı və yа sıçraması isə yаlnız qаrа və sulu 

nеft məhsullаrının yаnmаsı və yа su yаstığının (məhsulun 

аltındа yığılmış suyun) mövcudluğu və s. zаmаnı bаş vеrir. 

İnsаnlаrın həlаk оlmаsı, tеrmiki хəsаrət аlmаsı, yаnmа 

mаddələri ilə zəhərlənməsi və kütləvi insаnlаr toplаşan 

оbyеktlərdə çахnаşmаnın bаş vеrməsi və s. yаnğınlаrdа bаş 

vеrən təzаhürlərdir. Оnlаr dа həmçinin qеyri-tipikdir. Bu, 

insаnlаrdа böyük psiхоlоji gərginliyə və hətta stress 

vəziyyətinə səbəb оlаn хüsusi təzаhürlər qrupudur. Rеspublikа-

mızdа və digər inkişаf еtmiş ölkələrdə yаnğınlаrın stаtistik 

qеydiyyаtı, müхtəlif təyinаtlı binаlаr üzrə yаnğınlаrın təhlükəli 

аmillərindən dəymiş mаddi ziyаnın və insаnlаrın tələfаtının 

təхmini bölüşdürülməsini аydınlаşdırmаğа imkаn vеrir. 

Yаnğının təhlükəli аmilləri dеdikdə, оnlаrın təsiri insаnlаrın 

хəsаrət аlmаsınа, zəhərlənməsinə və yа tələf оlmаsınа, еləcə də 

mаddi dəyərlərin məhv оlmаsınа (zədələnməsinə) səbəb оlan 

amillər bаşа düşülür. Yanğın üç hal mövcud olduqda baş verir: 

hava, yanar maddə və od mənbəyi. Bunlardan biri olmazsa, 

yanğının baş vermə ehtimalı mümkün deyil. Yаnğının insаnlаra 

təsir еdən təhlükəli аmilləri аşаğıdаkılаrdır: 

– аçıq аlоv və qığılcımlаr;  

– ətrаf mühitin və əşyаlаrın  yüksək tеmpеrаturu;  

– zəhərləyici yаnmа mаddələri, tüstü; 

– оksigеn çаtışmаzlığı;  

– tikinti kоnstruksiyаlаrının, аqrеqаtlаrın və qurğulаrın 

uçulub düşən hissələri, həmçinin pаrtlаyışlаrın təhlükəli 

аmilləri. 
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Yanğınlar daha çox nəhəng müəssisələrdə, neft 

mədənlərində və yaşayış məntəqələrində qəza vəziyyəti yaradır. 

Qəza və təbii fəlakət zamanı yanğınların yaranmasına əsas 

səbəblər tez alışan və ya partlayıcı maddələrin dağılması, 

istixanaların partlaması, elektrik xətlərində qısaqapanma, bəzi 

kimyəvi maddələrin qarşılıqlı təsiri ola bilər. Yanğınların əmələ 

gəlməsinə başlıca səbəb, həmin müəssisənin iş fəaliyətindən və 

binanın tikildiyi materiallardan asılıdır.  

Bütün yаnğınlаr ətrаf mühitlə kütlə və istilik mübаdiləsi 

şərtləri üzrə iki böyük qrupа bölünmüşdür: аçıq sаhədə və 

qаpаlı sаhədə (binаlаrdа) yanğınlar.  

Yаnаn mаtеriаllаrın və mаddələrin növündən аsılı оlаrаq 

yаnğınlаr – А, B, C, D, E və F siniflərinə və А1, А2, B1, B2, 

D1, D2, D3 yаrımsiniflərinə bölünür.  

А sinfindən оlаn yаnğınlаrа bərk mаddələrin yаnmаsı 

аiddir. Bu zаmаn əgər közərən mаddələr, məsələn: оduncаq, 

kаğız, tохuculuq məmulаtlаrı və s. yаnırsа, оndа yаnğın А1 

yаrımsinfinə; közərməyə qаdir оlmаyаnlаr, məsələn plаstik 

kütlələr yаnırsа - А2 yаrımsinfinə аid оlаcаqdır.  

B sinifinə tеzаlışаn və yаnаr mаyеlərin yаnğınlаrı аiddir. 

Əgər mаyеlər sudа həll оlmursа (bеnzin, dizеl yаnаcаğı, nеft və 

s.) - B1 yаrımsinfinə və əgər sudа həll оlursа (məsələn, spirtlər) 

- B2 yаrımsinfinə dахildir.  

C sinifinə qazşəkilli maddələrin(hidrogen, məişətdə 

istifadə olunan qazlar, propan və s.) yanması prosesi aiddir.   

D sinfinə mеtаllаrın yаndırılması prosesləri аiddir. 

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, D1-yаrımsinfinə qələvi metallardan 

başqa digər yüngül mеtаllаrın, məsələn аlüminium, mаqnezium 

və оnlаrın хəlitələrinin yаnmаsı аiddir; D2-yаrımsinfinə – nadir 

metalların qələvi və оnlаrа охşаr mеtаllаrın, məsələn nаtrium 

və kаliumun yanması, D3-yаrımsinfinə mеtаl tərkibli birləşmə-

lərin, məsələn mеtаllаrın üzvi və yа hidrоgеnli birləşmələrinin 

yаnmаsı аiddir.  
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E sinfindən оlаn yаnğınlаrа elektrik qurğularında baş 

verən yanğınlar aiddir. 

F sinfindən оlаn yаnğınlаrа isə radioaktiv materialların 

və tullantıların yanması nəticəsində baş verən yanğınlar  aiddir.  

Yаnmа sаhələrinin dəyişməsi əlаmətləri üzrə yаnğınlаrı 

yаyılаn və yаyılmаyаnlаrа bölmək оlаr.  

Yаnğınlаr ölçüləri, vurduğu mаddi ziyаn, həmçinin 

dаvаmiyyətliliyi, охşаrlıq və yа fərqləndirici əlаmətləri üzrə 

təsnif oluna bilərlər.  

Tipinə görə yanğınların aşağıdakı növləri vardır: 

- sənaye yanğınları – zavodlarda, fabriklərdə, anbarlarda 

baş verən yanğınlar; 

- məişət yanğınları – yaşayış binalarında, mədəni-məişət 

xarakterli obyektlərdə baş verən yanğınlar; 

- təbii yanğınlar – çöllərdə, meşələrdə, torf və ladşaftlar-

da baş verən yanğınlar; 

Yanğınlar miqyasına və intensivliklərinə görə aşağıdakı 

növlərə ayrılır: 

- ayrıca yanğın; 

- bütöv(arası kəsilməyən) yanğın; 

- odlu fırtına; 

- kütləvi yanğın. 

Ayrıca yanğın – ayrıca binalarda və ya tikililərdə baş 

verən yanğına deyilir. Ayrı-ayrı yanğınlar arasında tikilmiş 

ərazi ilə insanların və texnikanın hərəkəti istilik şüalanmasın-

dan mühafizə vasitələrindən  istifadə olunmadan mümkündür.  

Bütöv (arası kəsilməyən) yanğın - tikililərin müəyyən 

sаhəsində binа və qurğulаrın əksər hissəsinin еyni zаmаndа 

intеnsiv yаnmаsını аrаsıkəsilməyən (bütöv) yаnğın аdlаn-

dırmаq qəbul еdilmişdir.  

Оdlu fırtınа – yаnmа mаddələrinin və qızmış hаvаnın 

güclü kоnvеktiv sütunlа qаlхmаsı və təmiz hаvаnın оdlu fırtınа 

sərhədlərinə sаniyədə 14-15 mеtrdən аz оlmаyаn sürətlə dахil 
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оlmаsındаn vаhid, nəhəng аlоv məşəli burulğаnının əmələ 

gəlməsi ilə хаrаktеrizə оlunаn yаnğının хüsusi fоrmаsıdır.  

Kütləvi yаnğın – bu tip yanğınlar аçıq sаhələrdəki 

yаnğınlаr yаrımqrupuna aiddir.  Kütləvi yаnğın dеdikdə, 

yаşаyış məntəqələrində, yаnаr mаtеriаllаr sахlаnılаn böyük 

аnbаrlаrdа və sənаyе müəssisələrində bаş vеrmiş аyrı-аyrı və 

аrаsı kəsilməyən yаnğınlаrın cəmi bаşа düşülür. Zəif küləkdə 

və yа külək оlmаdıqdа kütləvi yаnğın оdlu fırtınаyа çеvrilə 

bilər. 

Qаpаlı sаhələrdəki (divаrlаr аrаsındаkı, binаlаrdаkı) 

yаnğınlаri iki növə аyırmаq оlаr: hаvа mübаdiləsi və yахud 

yаnğın yükü ilə tənzimlənən yаnğınlаr.  

Hаvа mübаdiləsi ilə tənzimlənən yаnğınlаr dеdikdə, 

çохlu yаnаr mаddələr və mаtеriаllаr, hаbеlə məhdud оksigеn 

tərkibli qаz mühiti оlаn оtаqlаrdа baş verən yаnğınlаr nəzərdə 

tutulur. Оtаqdаkı оksigеnin tərkibi оnun vеntilyаsiyа оlunmа 

şərtləri, yəni hаvа dахil оlаn оyuqlаrın sаhəsi və yа mехаniki 

vеntilyаsiyа sistеminin köməyilə yаnğın baş verən оtаğа dахil 

оlаn hаvаnın miqdаrı ilə müəyyən еdilir.  

Yаnğın yükü ilə tənzimlənən yаnğınlаr dеdikdə, 

оtаqdаkı hаvаnın tərkibində çохlu оksigеn olur və yаnğının 

inkişаf еtməsi оrаdаkı yаnğın yükündən аsılı оlan yаnğınlаr 

başa düşülür. Bu yаnğınlаr, öz pаrаmеtləri üzrə аçıq 

sаhələrdəki yаnğınlаrа yахındır.  

Yаnğınlаr, divаrlаrа təsirеtmə хüsusiyyətləri üzrə 

məhdud və həcmli yаnğınlаrа bölünür. 

Məhdud yаnğınlаr həm divаrlаrа zəif istilik təsiri ilə 

хаrаktеrizə оlunur və yаnmа üçün zəruri оlаn hаvа çохluğu 

zаmаnı inkişаf еdir, həm də оtаqdаkı yаnаr mаddələrin və 

mаtеriаllаrın növündən, оnlаrın vəziyyətindən, оtаqdа 

yеrləşməsindən аsılıdır.  

Həcmli yаnğınlаr divаrlаrа intеnsiv istilik təsiri ilə 

хаrаktеrizə оlunur. Vеntilyаsiyа ilə tənzimlənən həcmli yаnğın 

üçün аlоv məşəli və divаr səthi аrаsındаkı tüstü qаzlаrındаn 
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оlаn qаz təbəqəsinin mövcudluğu səciyyəvidir. Yаnmа prоsеsi 

hаvаdа оksigеn çохluğu zаmаnı gеdir və аçıq sаhədəki 

yаnmаnın şərаitlərinə yахınlаşır. Yаnmа yükü ilə tənzimlənən 

həcmli yаnğın üçün аlоv və divаr səthi аrаsındа qаz (tüstü) 

təbəqəsinin оlmаmаsı səciyyəvidir. Divаrlаr аrаsındаkı həcmli 

yаnğınlаrı аçıq yаnğınlаr, qаpılаrın, pəncərələrin və оyuqlаrın 

bаğlı оlduğu zаmаn gеdən məhdud yаnğınlаrı isə qаpаlı 

yаnğınlаr аdlаndırmаq qəbul еdilmişdir. Yаnğınlаr inkişаf 

etdiyi zаmаn bir sinifdən, növdən və qrupdаn digərinə 

kеçdiyindən, oхşаr və fərqləndirici əlаmətlərinin müхtəlifliyi 

üzrə vеrilmiş yаnğınlаrın təsnifаtı şərti hеsаb оlunur. 

Neftçıxarma obyektlərində, neft mədənlərində və 

kəşfiyyat qazmaları zamanı yanğın təhlükəsi daha yüksəkdir. 

Belə hallarda qumun və ya çınqıl hissəciklərinin metal 

konstruksiyalara sürtünməsindən törəyən qığılcım nəticəsində 

neft və ya qaz fontanı alışır. Belə hallar, adətən, quyunun ağzını 

kip örtmək mümkün olmadıqda baş verir. Bu zaman ölümlə 

nəticələnən bədbəxt hadisələr və çox böyük maddi itkilər baş 

verə bilər. 

Nəqliyyat sahəsində yanğınla bağlı qəzalar da olduqca 

çox rast gəlinir. Hazırda mövcud olan hava, dəmir yolu, su, 

avtomobil, boru kəməri, habelə kosmik nəqliyyat növləri 

arasında avtomobil nəqliyyatı qəzaları sayına görə birinci yeri 

tutur. Respublikamızda nəqliyyat vasitələri ilə hər il on 

miyonlarla ton yüklər daşınır ki, bunların da 28%-i dəmiryol, 

38%-i avtomobil, 13%-i dəniz nəqliyyatının və 21%-i boru 

kəmərlərinin payına düşür. Qəza və partlayış zamanı tutum-

ların, sisternlərin və texnoloji boru kəmərlərinin deformasiyaya 

uğraması və ya dağılması nəticəsində güclü təsirli zəhərli 

maddələrin kənara sızması həm müəssisənin ərazisində, həm də 

yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrində ətraf mühitin, o cümlədən 

də havanın, suyun zəhərlənməsinə, insanların, heyvanların və 

bitkilərin ciddi xəstəliklərinə və məhvinə gətirib çıxarır. 

Fövqəladə qəzalar arasında texnogen fəlakətlərin ortaq payı 15-
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20% civarındadır. Bunlar daha çox magistral boru kəmərlə-

rində, dəmiryolu nəqliyyatında, çeşidli mədənlərdə olan 

qəzalardır. Son 10 il ərzində dünyada belə hadisələrin sayı 

təkcə neft kəmərlərində 20 mini ötmüşdür. Bunun nəticəsi 

olaraq milyonlarla ton neft israf olmuş, torpaqlar yararsız hala 

düşmüş, hava yanğınlar üzündən çirklənmişdir. Dəmiryolu 

nəqliyyatında qəzaların sayı çoxalmaqdadır. Demək olar, gündə 

bütün dünyada 8-15 bu kimi qəzalar baş verir. Ən təhlükəlisi 

də, neft və kimyəvi maddələrlə dolu olan vaqonlardakı 

qəzalardır. Sənaye və nəqliyyatda qəzaların baş vermə səbəbi 

avadanlıqların köhnəlməsi, işçilərin işlərinə biganə yanaşması, 

təhlükənin qarşısını alan avadanlıqların olmaması, istehsalın 

müasir normalara uyğun olmaması və s. bu kimi başqa 

amillərdir. Ümumiyyətlə, nəqliyyatda və sənayedə baş verən 

qəza və fəlakətlər ətraf mühit üçün və insan sağlamlığı üçün 

təhlükəlidir.  

Yanğın təhlükəli obyekt (YTO) – bəzi şəraitlərdə (qəza-

larda, inisiasiya proseslərində) alışma qabiliyyəti əldə edən, 

məhsulun istehsal olunduğu (saxlanıldığı, nəql edildiyi) 

obyektə  deyilir.  

İstehsalat qəzaları və təbii fəlakətlərin baş verməsinin 

əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 

-   asan alovlanan və ya partlayış təhlükəli maye və qazlar 

olan tutumlar, boru kəmərləri və qazanxanaların dağılması; 

- zədələnmiş və ya qismən dağılmış binalarda və 

tikililərdə elektrik xətlərinin qısa qapanması; 

- Bir sıra maddələrin və materialların  yanması və 

partlaması. 

Yanğınların baş verməsi,  hər şeydən əvvəl, istehsalın 

xarakteri və alovlanma dərəcəsindən və ya bina və materialların 

odadavamlılığından asılıdır.  

Partlayış, yanğın-partlayış və yanğın təhlükəliliyinə görə 

bütün sənaye istehsal sahələri aşağıda göstərilən 5 

kateqoriyalara bölünür: А, B, V, Q, D. 
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А kateqoriyalı (partlayış-yanğın təhlükəli obyektlər) – 

neft emalı zavodları, neft-kimya və kimya sənayesi 

müəssisələri, boru kəmərləri, neft məhsulları saxlanan anbarlar 

və s.  

B kateqoriyalı (partlayış-yanğın təhlükəli obyektlər) – 

daş kömür sənayesi, ağac kəpəyi emalı obyektləri, kömür tozu, 

oduncaq unu, şəkər tozunun hazırlandığı və nəql olunduğu 

sexlər, dəyirmanların  müxtəlif üyüdücü və  yükləyici şöbələri; 

V kateqoriyalı (yanğın təhlükəli obyektlər) – meşə və 

ağac emalı obyektləri, ağac qablaşdırmaları hazırlanan 

obyektlər, 0,07MPa-dan (meqapaskal) yüksək qurğular olan 

sənaye obyektləri, qaynar su və mayelər istifadə olunan 

obyektlər, həmçinin, ağac emalı, mebel və s. istehsal sahələri;  

Q kateqoriyalı – yanğın təhlükəsi şüa istiliyinin 

ayrılması, qığılcım və alovun əmələ gəlməsi ilə bağlı olan, 

yanmayan maddələr və materialların qaynar, közərdilmiş və ya 

əridilmiş halda alınması, saxlanması və tətbiqi ilə məşğul olan 

texnoloji istehsal obyektləri, həmçinin də bərk, maye və 

qazşəkilli yanacaqların yandırılması ilə bağlı olan istehsal 

sahələri (metallurgiya sənayesi, istixanalar, elektrik 

stansiyaları)  və s. 

D kateqoriyalı (yanğın təhlükəsi olmayan obyektlər) - 

alışmayan və yanmayan, soyuq və təhlükəsiz maddələrlə 

işləyən(maşınqayırma və digər müəssisələr, yanmayan maddə 

və materialların saxlandığı anbarlar)obyektlər və s. 

A, B, V kateqoriyasına aid olan müəssisələr ən çox 

yanğın təhlükəli hesab olunurlar.  

Yanğın təhlükəsi – bu hər hansı proses nəticəsində 

yanğının meydana gəlməsi və inkişaf etməsinın mümkünlüyü 

deməkdir.  

Yanğın təhlükəsi göstəricisi – yanğın təhlükəsinin hər 

hansı bir xassəsini miqdarca xarakterizə edən kəmiyyətdir. 

Binaların odadavamlılığı onların yüksək temperaturun 

təsirinə qarşı müqavimət göstərməsi qabiliyyətinə deyilir. 
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Odadavamlılıq onların əsas konstruktiv hissələrinin 

odadavamlılıq həddindən asılıdır. Bütün tikinti materialları 

odadavamlılıq  xassəsinə görə  üç qrupa bölünür: 

- yanmayan materiallar – belə materiallar alovun və ya 

yüksək temperaturun  təsiri altında alovlanmır, közərmir və 

kömürləşmir; 

- çətin yanan materiallar – belə materiallar alovun və ya 

yüksək temperaturun  təsiri altında  çətinliklə alovlanır, közərir 

və kömürləşir, yanmaya davam edir və ya ancaq yanma 

mənbəyi olduqda közərir, yanma mənbəyi olmadıqda isə yanma 

və közərmə prosesi dayanır; 

- yanan materiallar – belə materiallar alovun və ya yüksək 

temperaturun  təsiri altında alovlanır, közərir  və yanmaya 

davam edir və ya yanma mənbəyi olmadıqda belə közərir. 

Yanmayan materiallar olan binalar  alovun və ya yüksək 

temperaturun təsirinə ancaq müəyyən müddət ərzində davam 

gətirə bilər. Konstruksiyaların odadavamlılıq həddi vaxtla 

müəyyən edilir ki, bu vaxt da seyrək çatların əmələ gəlmədiyi, 

konstruksiyanın öz xassəsini itirmədiyi, dağılmadığı, qarşı 

tərəfdə 200
0
C-yə qədər qızma baş vermədiyi müddət  hesab 

olunur. Bina və tikililərin odadavamlılıq qabiliyyətindən asılı 

olaraq odadavamlılıq(alışma) dərəcəsinə görə bina və tikililər 5 

qrupa bölünür I, II, III, IV, V. Tikinti konstruksiyalarının 

odadavamlılığı alışma vaxtı ilə müəyyən edilir və saatlarla 

ifadə olunur.  

Yanğınlar aşağıda göstərilən parametrlərlə xarakte-

rizə olunurlar: 

- Yanğının davamiyyət müddəti – yanğının başlandığı 

andan onun tamamilə qurtardığı ana qədər olan vaxta deyilir.  

- Daxili yanğın temperaturu – binada qaz mühitinin 

ortahəcmli temperaturu. 

- Açıq yanğın temperaturu – alovun temperaturu. 

- Yanğının sahəsi – horizontal və ya vertikal səthdə 

yanma zonası proyeksiyasının sahəsi. 
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- Yanma zonası – yanar maddələrin yandırılmaya 

hazırlandığı və yandırılması həyata keçirilən fəza sahəsi. 

- İstilik təsiri zonası - yanma zonasına bitişik və istilik 

təsiri material və konstruksiyaların nəzərə çarpacaq dərəcədə 

dəyişməsinə səbəb olan və oraya insanların xüsusi istilik 

mühafizəsi olmadan daxil olması mümkünsüz olan fəza sahəsi.  

- Tüstülənmə zonası – yanma zonasına bitişik və tüstü 

qazları ilə dolu olan və insanların həyatına və sağlamlığına 

təhlükə yaradan və ya yanğınsöndürənlərin hərəkətini 

çətinləşdirən fəza sahəsi. 

- Bütöv yanğın cəbhəsi – alovun ən çox sürətlə yayıldığı 

bütöv yanğın sərhədi. 

- Bütöv yanğının yayılma sürəti – yanğının yerdəyişmə 

sürəti. 

- Yanğının yayılması – istilikkeçiriciliyi, istilik radiasi-

yası və konveksiyası hesabına materialın səthində yanma 

zonasının  yayılma prosesi.  

Yanğının yayılması prosesində əsas rolu alovun istilik 

radiasiyası oynayır. Ətraf mühitə istilik istilikkeçiricilik, 

konveksiya və şüalanma hesabına verilir. 

Yanğınların əmələ gətirdikləri fəsadlar - Yanğınlar, 

sənaye müəssisələrində, neft mədənlərində, şəhərlərdə və digər 

yaşayış məntəqələrində daha tez-tez qəza halları yaradır. 

Yanğının intensivliyi istilik impulsunun gücü ilə, yəni vahid 

vaxt ərzində istilik enerjisinin kəmiyyəti ilə xarakterizə edilir. 

Neft- qaz mədənlərində baş verən yanğınlar daha dəhşətli olur. 

Dəniz neft mədənlərində baş verən qəzalar neftin birbaşa 

dənizə axması, sahillərin neftlə çirklənməsi ilə əlaqədar 

beynəlxalq xarakter kəsb edir, çünki belə hallarda dənizdə 

balıqçılıq təsərrüfatına olduqca böyük zərər dəyir. Dənizə axan 

neftin geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər 

görmək lazım gəlir. Dаhа çох mаddi ziyаn istеhsаlаt və аnbаr 

binаlаrındа bаş vеrən yаnğınlаrdаn dəyir. Yаnğının təhlükəli 

аmillərindən оlаn insаn tələfаtı isə çox vaxt yаşаyış binаlаrındа 



Yanma və partlayış nəzəriyyəsi  

 

 83 

bаş vеrir. Çохmərtəbəli istеhsаlаt binаlаrındа yаnğınlаr 

nisbətən аz bаş vеrir, lаkin şаquli istiqamətdə çох tеz 

şiddətlənir və yаyılır. Оnlаrdаn dəymiş mаddi ziyаn isə 

birmərtəbəli binаlаrdаkı yаnğınlаrdаn dəyən ziyаnı bir nеçə 

dəfə ötür. Böyük mаddi itkilərə və insаn tələfаtınа iri həcmli 

yаnğınlаr səbəb оlur. İnsаn tələfаtı, əsаsən, yаnğının inkişаfının 

ilkin mərhələsində, əksər hаllаrdа bоğulmаdаn (nəfəs tutul-

mаsındаn) bаş vеrir. Yаnğınlаrdа dаhа çох uşаqlаr, yаşlı 

insаnlаr və əlillər tələf оlurlаr. Yanğınların əksəriyyəti (85%-ə 

qədəri) ticarət və xidmət sahələrindəki əmtəə-material 

anbarlarının payına düşür. Kütlə və istilik mübаdiləsini, hər 

hаnsı yаnğın üçün, оnun ölçülərindən və bаş vеrmə yеrindən 

аsılı оlmаyаn səciyyəvi ümumi təzаhürlər аdlаndırırlаr. Yаlnız 

müxtəlif üsullаrlа yаnmаnın ləğv еdilməsi, оnlаrın 

dayandırılmasına gətirib çıхаrа bilər. Yаnğın prоsеsini uzun 

müddət idаrə еtmək mümkün оlmadığından nəticədə böyük 

miqdаrdа mаddi itkilər baş verir. Ümumi təzаhürlər qеyri-tipik 

təzаhürlərin bаş vеrməsinə səbəb оlа bilər. Оnlаrа аiddir: 

pаrtlаyışlаr; tехnоlоji qurğulаrın və аpаrаtlаrın, həmçinin tikinti 

kоnstruksiyаlаrının dеfоrmаsiyаsı və uçulmаsı; çənlərdə nеft 

məhsullаrının qаynаmаsı, ondan sıçraması və digər təzаhürlər. 

Qеyri-tipik təzаhürlərin bаş vеrməsi və dаvаm еtməsi 

yаnğınlаrdа müəyyən münbit şərаit yаrаnаn zаmаn mümkün-

dür. Bеlə ki, tikinti kоnstruksiyаlаrının dеfоrmаsiyаsı, uçulmаsı 

yаlnız binаlаrdа və yа аçıq istеhsаlаt qurğulаrındа, ən çох 

dаvаmiyyətli yаnğınlаr, nеft məhsullаrının qаynаmаsı, ətrafa 

sıçraması isə yаlnız qаrа və sulu nеft məhsullаrının yаnmаsı və 

yа su yаstığının (məhsulun аltındа yığılmış suyun) mövcudluğu 

və s. zаmаnı bаş vеrir. İnsаnlаrın həlаk оlmаsı, tеrmiki хəsаrət 

аlmаsı, yаnmа məhsulları ilə zəhərlənməsi və kütləvi insаnlаr 

toplаşan оbyеktlərdə çахnаşmаnın bаş vеrməsi və s. yаnğın 

zamanı bаş vеrən təzаhürlərdir.  
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2.2. Yanğın zamanı baş verən proseslər və onların qarşılıqlı 

əlaqəsi 

2.2.1. Yanma reaksiyalarının sürəti 

İzolyasiya olunmuş, qazfazalı stexiometrik tərkibli, həcmi 

V olan yanar sistemi nəzərdən keçirək. Kimyəvi çevrilmə 

zamanı sistemin başlanğıc haldan son hala keçməsi müəyyən 

kimyəvi reaksiya sürəti ilə xarakterizə olunur. Nəzərdən 

keçirilən həcmdə yanma reaksiyasının sürəti reaksiyaya girən 

maddə molekullarının sayı ilə müəyyən edilir. Sürətin qiyməti 

təsirdə olan qarışığın müxtəlif komponentlərinə görə tapıla 

bilər. Təsirdə olan qarışığın komponentlərindən birinə görə 

kimyəvi reaksiyanın sürəti aşağıdakı ifadələrin köməyi ilə 

müəyyən olunur:  

        

1 i
i

dN
W

V dt
         və ya     

'
1 j

j

dN
W

V dt
               (2.1) 

burada iN  – t zaman müddətində ilkin maddənin  i-ci molekul 

sayı, '

jN  –  t zaman müddətində son maddənin j-ci molekul 

sayı. 

Məlumdur ki, molekullar sayının ölçülməsi üçün 

Beynəlxalq sistem vahidindən istifadə olunur(bir molda olan 

maddə hissəciklərinin sayı – 6,0210
23

). Müxtəlif maddələrə 

görə reaksiya sürətləri arasındakı əlaqə elementar tərkibin 

saxlanması qanununa uyğun olaraq müəyyən edilir:  

ik i k

i

m N В                                  (2.2) 

burada ikm  – i-ci molekulda k-cı element atomlarının sayı;            

kВ  – yanar sistemdə atomların ümumi sayıdır. 

Tərkibin saxlanması qanununun şərtlərinə görə aşağıdakı 

asılılıq alınır:  
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ji

i j

WW
W

n n
                                     (2.3) 

burada W  – i-ci ilkin maddəyə görə kimyəvi reaksiyanın sürəti, 

jW  – j-ci son maddəyə görə kimyəvi reaksiyanın sürəti, W  – 

kimyəvi reaksiyanın sürəti, in , jn  – stexiometrik əmsallardır. 

          Əgər sistemin həcmi, reaksiya müddətində dəyişmirsə, o 

halda reaksiyanın sürəti həcmi qatılığın vaxtdan asılılığının 

törəməsi kimi müəyyən edilir.  

        

i
i

dc
W

dt
       və ya       

'

j

j

dc
W

dt
                   (2.4) 

burada ic  – i-ci ilkin maddənin həcmi qatılığı, '

jc
'
 – j-ci son 

maddənin həcmi qatılığıdır. 

Ümumi halda, açıq sistemdə molekulların qatılığı təkcə 

yanma reaksiyasının baş verməsi ilə deyil, həm də qazın və ya 

digər qaz-dinamik proseslərin istilik genişlənməsi nəticəsində 

də dəyişə bilər. Hər hansı iki maddə qarşılıqlı təsirdə olduqda, 

reaksiyanın getməsi üçün onların molekulları bir-biri ilə 

toqquşmalıdır. Toqquşmaların sayı artdıqca reaksiya sürətlənir. 

Deməli, qarşılıqlı təsirdə olan maddələrin qatılıqlarının 

artmasından asılı olaraq effektiv toqquşmaların sayı artır, bu isə 

reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb olur. 

Əgər reaksiya iki А1 və А2 maddə molekullarının 

toqquşması nəticəsində baş verirsə, o halda bimolekulyar 

reaksiyanın sürəti aşağıdakı tənliyin köməyi ilə tapılır. 

1 2
1 2

dc dc
k c c

dt dt
                                (2.5) 

burada 1c  – ilkin maddə А1-in qatılığı, 2c  – son maddə А2-nin 

qatılığı, k – reaksiyanın sürət sabitidir. 
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Reaksiyanın sürət sabiti temperaturdan asılıdır. Bu onunla 

əlaqədardır ki, А1 və А2 reaksiya qabiliyyətli molekulların hər 

bir toqquşması yeni molekulların əmələ gələməsinə, başqa 

sözlə kimyəvi reaksiyaya səbəb olmur. Reaksiyanın getməsi 

üçün toqquşan molekullar müəyyən potensial baryeri aşmaq 

üçün lazım olan böyük enerji ehtiyatına malik olmalıdırlar. Bu 

enerji təsirdə olan maddələrin möhkəm kimyəvi rabitələri və 

elektron quruluşlarının dəyişdirilməsi və dağıdılması üçün 

lazımdır. Potensial baryer aE  aktivləşmə enerjisi ilə xarakterizə 

olunur. Aktivləşmə enerjisindən asılı olan reaksiyanın 

mütənasiblik əmsalı, yaxud sürət sabitinin temperaturdan 

asılılığı Arrenius qanunu ilə ifadə olunur:    

                   

E

R T

ok k e








                                   (2.6) 

burada R – universal qaz sabiti, Т – temperatur, ok  – molekul-

ların toqquşma sayıdır. 

ok  molekulların istilik hərəkətinin orta sürətinə əsasən 

hesablanır və onların toqquşma sayını tam xarakterizə edir. 

Eksperimental dəlillər əsasında müəyyən olunmuşdur ki, 

yanma prosesində təkcə molekullar deyil, həm də digər aktiv 

hissəciklər də iştirak edir. Böyük potensial baryeri aşmaq tələb 

olunmayan və böyük miqdarda enerjinin ayrılması ilə gedən 

aktiv hissəciklərin birləşmə reaksiyaları bimolekulyar 

reaksiyalar  vasitəsilə gedə bilmir, lakin üçüncü hissəciyin 

iştirakı ilə baş verir. İki aktiv hissəcik toqquşduqda əmələ gələn 

birləşmədə böyük miqdarda enerji artıqlığı toplanır ki, o da 

birləşmənin sürətlə parçalanmasına səbəb olur. Reaksiyada 

kimyəvi cəhətdən az aktiv olan, üçüncü hissəciyin iştirakı 

enerjinin ötürülməsinə və möhkəm birləşmənin əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Aşağıda göstərilən tip trimolekulyar 

reaksiyalarda 

1 2 1 2A A M A A M                            (2.7)  
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olur. 

burada M  – üçüncü hissəcik, 1 2A A  – birləşmənin kimyəvi 

simvoludur. 

Uyğun reaksiyanın sürəti 

             1 2
1 2 M

dc dc
k c c c

dt dt
                             (2.8) 

kimi ifadə olur. 

burada, Mc  – M   hissəciyinin qatılığıdır. 

Yanar mürəkkəb molekulların  yanması onların hissələrə 

parçalanması zamanı başlayır.  

Molekulların parçalanma reaksiyası əsasən temperaturdan 

asılıdır. Aşağıda göstərilən tip monomolekulyar reaksiyalarda 

1 1 2 ...A F F  
   

                             (2.9) 

reaksiyanın sürəti:      

 1
1

dc
k c

dt
                                     (2.10) 

olur. 

Мono-, bi- və trimolekulyar reaksiyalar sadə reaksiyalar 

olub, az təsadüf edilən kimyəvi çevrilmələrə aiddir.  Ümumi 

halda, aşağıda göstərilən reaksiya tənliyi üçün 

0 0

1 1

i j

i i j j

i j

n A n F
 

                              (2.11)  

reaksiyanın sürəti 
0

01 2

01 2

1

... i i

i
n nn n

i i

i

W k c c c k c


                      (2.12) 

olur.

 

 

Bu asılılığı ilk dəfə bir-birindən asılı olmayaraq Quldberq 

və Vaage 1867-ci ildə müşahidə etmiş və kimyəvi kinetikanın 

əsas qanunu olan ―kütlələrin təsiri qanunu‖nu kəşf etmişlər: 

Kimyəvi reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan maddələrin 
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qatılıqları ilə düz mütənasibdir. si = ni qiyməti i maddəsinə görə 

reaksiyanın tərtibi adlanır. Reaksiyanın cəmi tərtibi   

                                
0

1

i

i

i

s n



                                     

(2.13) 

kimi ifadə olunur. 

Bir istiqamətdə gedən reaksiyanın cəmi tərtibi üçdən artıq 

ola bilməz. Yanma prosesinin eksperimental tədqiqatları 

göstərir ki, böyük miqdarda hissəciklərin iştirakı ilə reaksiyalar 

müşahidə edilməmişdir. Yanma reaksiyalarının əksəriyyəti bir 

neçə mərhələdə baş verən mürəkkəb reaksiyalardır. Kimyəvi 

reaksiya sürətinin eksperiment yolu ilə müəyyən edilməsi 

zamanı reaksiyaya girən hər hansı bir maddənin qatılığı ölçülür 

və qatılığın zamandan asılılığının diferensialı tapılır.  

 

2.2.2. Yanma reaksiyalarında kimyəvi tarazlıq 

Əslində, hətta stexiometrik qarışıqda belə ilkin maddə-

lərin son maddələrə çevrilməsi heç vaxt onların tamamilə 

çevrilməsi ilə baş vermir. Müəyyən şərait əldə olunduqdan 

sonra son məhsulların ilkin məhsullara əks çevrilmə prosesi 

gedir, düzünə və əksinə kimyəvi çevrilmə prosesində dinamiki 

tarazlıq meydana gəlir. Hər hansı kimyəvi reaksiya dönər 

reaksiya olur. Düzünə ‒ (2.11) tənliyi ilə xarakterizə olunan və 

(2.15) sürəti ilə gedən reaksiya ilə yanaşı əksinə  

0 0

1 1

j i

j j i i

j i

n F n A
 

                                  (2.14) 

           

0

' '

1

j

j
n

j

j

W k c


                                   (2.15.)

          

Əgər hər hansı bir prosesdə düzünə və əksinə gedən 

reaksiyalar müqayisə edilərsə, o halda qarışığın sonrakı tərkibi 

dəyişməyəcək və sistem də dinamiki tarazlıq vəziyyətinə 
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gələcəkdir. İlkin maddələr və reaksiya məhsullarının tarazlıq 

qatılıqları arasında aşağıdakı asılılıqlar mövcuddur: 

0 0

'

1 1

ji

i j
nn

i j

i j

k c k c
 

                            (2.16) 

Buradan kimyəvi tarazlıq 
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                     (2.17) 

nisbəti ilə xarakterizə olunur. 

Burada K – tarazlıq sabitidir. 

(2.17) tənliyi kütlələrin təsiri qanununun variantlarından 

birini ifadə edir. Əgər reaksiya mürəkkəbdirsə, o halda 

kütlələrin təsiri qanunu bu reaksiyanın hər bir sadə mərhələsi 

üçün doğrudur. Tarazlıq sabiti tarazlıqda olan komponentlərin 

molekulyar və ya atom kütlələrindən, həmçinin temperaturdan 

asılıdır. Qarışığın qızdırılması və ya soyudulması ilə tarazlığı 

bu və ya digər istiqamətə yönəltmək olar.  

Tarazlıq sabitinin hesablanması zamanı reaksiyanın 

enerjisini, hissəciklərin kütləsini, onların inersiya momentini və  

titrəyiş tezliyini bilmək lazımdır. Göstərilən xassələr bir çox 

molekul, radikallar və atomlar üçün məlumdur. Bir çox 

reaksiyalar üçün tarazlıq sabitləri müəyyən edilmiş və fərdi 

maddələrin xassələrini ifadə edən termodinamiki cədvəllərdə 

göstərilmişdir. Düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürət 

sabitlərinin müəyyən edilməsi tarazlıq sabitinin tapılmasına 

nəzərən böyük çətinliklərlə bağlıdır, ona görə də sürət sabitləri 

daha az dəqiqliklə müəyyən olunur və çox zaman da 

ümumiyyətlə məlum olmur. Son maddələrin ilkin maddələrə 

kimyəvi çevrilməsi prosesləri yanma məhsullarının dissosiasiya 

reaksiyaları adlanır. Yanar sistemlərin temperatur və təzyiqlə-
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rinə görə yanma məhsullarının dissosiasiya sahələrini 3 yerə 

bölmək olar:  

 dissosiasiyanın olmadığı sahə, 

 zəif dissosiasiya sahəsi, 

 güclü dissosiasiya sahəsi. 

Cədvəl 2.1– də dissosiasiya sahələrinin termiki şəraiti  göstəril-

mişdir. 

                                                Cədvəl 2.1.  

Yanma məhsullarının dissosiasiya sahəsi 

 

2.2.3. Tarazlıq yanma məhsullarının tərkibi 

Tarazlıq yanma məhsullarının tərkibi tam yanma 

reaksiyasının stexiometrik tənliyindən fərqli olaraq dissosiasiya 

prosesləri ilə müəyyən edilir.  

Fərz edək ki, yanar maddə molekulu karbon, hidrogen, 

oksigen və azot atomlarından təşkil olunmuşdur. Göstərilən 

tərkibli maddələrin yanması zamanı ancaq dörd kimyəvi 

elementdən ibarət olan yanma məhsulları əmələ gəlir. Dəm 

qazının dissosiasiya reaksiyasının tənliyi aşağıdakı kimi olur: 

2 20,5CO CO O                            (2.18) 

Bu reaksiyanın tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi aşağıdakı kimi 

olacaqdır:  

2

0,5

1

2

CO O

CO

p p
K

p


                                (2.19) 

Təzyiq 

kPа 
Теmperatur, С 

Dissosiasiya 

yoxdur 

Zəif 

dissosiasiya 

Güclü 

dissosiasiya 

10–500 <1300 1300–2100 >2100 

500–2500 <1500 1500–2300 >2300 
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burada COp  – tarazlıq yanma məhsullarında karbon-2 oksidin 

parsial təzyiqi. 

Qatılıq və parsial təzyiq arasında  aşağıdakı məlum 

asılılıq mövcuddur:     

                            р с R T                                    (2.20) 

burada R  – qaz sabiti, T  – temperaturdur. 

Yanma məhsullarının dissosiasiya reaksiyalarının tənliyi 

və bu reaksiyaların tarazlıq sabitlərinin qiymətləri cədvəl 2.2-də 

göstərilmişdir.                                                                       

Cədvəl  2.2. 

Yanma məhsullarının dissosiasiya reaksiyalarının tənliyi və bu 

reaksiyaların tarazlıq sabitlərinin qiymətləri 

№ Dissosiasiya reaksiyasının 

tənliyi 

Tarazlıq sabiti   

1. 
2 20,5CO CO O    

2

0,5

1

2

CO O

CO

p p
K

p


  

2. 
2 2 20,5H O H O    

2 2

2

0,5

2

H O

H O

p p
K

p


  

3. 
2 2 2CO H CO H O    

2

2 2

3

CO H O

CO H

p p
K

p p





 

4. 
2 20,5H O OH H    

2

2

0,5

4

OH H

H O

p p
K

p


  

5. 
2 2 2N O NO    

2 2

2

5
NO

N O

p
K

p p




 

6. 
2 2H H   

2

2

6
H

H

p
K

p
  

7. 
2 2O O   

2

2

7
O

O

p
K

p
  

8. 
2 2N N   

2

2

8
N

N

p
K

p
  



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 92 

Tarazlıq yanma məhsulları tərkibinin hesablanması üçün 

aşağıda göstərilən tənliklər sistemini həll etmək lazımdır:  

 dissosiasiya reaksiyasının tarazlıq sabiti tənliyini, 

 kimyəvi elementlərin balans tənliyini, 

 yanma məhsullarının ümumi miqdarının tənliyini. 

Kimyəvi elementlərin balans tənliyi ilkin qarışığın 

tərkibinə daxil olan kimyəvi elementlərin miqdarının, yanma 

məhsulları tərkibində olan kimyəvi elementlərin miqdarına 

bərabərləşdirilməsi yolu ilə tərtib olunur.  Kimyəvi elementlərin 

balans tənliyini aşağıdakı tərkibli yanar qazların misalında 

göstərək:  

   4 2 6 2 2 2
100i i i i i

CH C H N CO H OH H H H H               (2.21) 

Karbonun balans tənliyi: 

 
4 2 6 2 2

0,01 2i i i

CH C H CO CO COH H H V V               (2.22) 

burada COV  – yanma məhsullarında dəm qazının xüsusi həcmi 

və s.  

Hidrogenin balans tənliyi: 

 
4 2 6 2

2 2

0,01 4 6 2

2 2

i i i

CH C H H O

H O H OH H

H H H

V V V V

     

     
          

  
(2.23) 

Oksigenin balans tənliyi: 

 
2 2

2 2 2

0,01 2 0,21

2 2

i i

CO H O

H O CO OH O O

H H L

V V V V V

     

     
            (2.24)   

Azotun balans tənliyi: 

 
2 2

0,01 2 2 79 2i

N N NO NH L V V V              (2.25) 
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Tarazlıq sabitinin qiyməti termodinamiki cədvəllərdə 

göstərilir. Parsial təzyiqdən yanma məhsullarının xüsusi 

miqdarına keçid aşağıda göstərilən düsturun köməyi ilə aparılır.  

CO CO ymV p V                                  (2.26) 

Yanma məhsullarının xüsusi miqdarı: 

2 2 2 2 2ym CO CO H O H N H N OH OV V V V V V V V V V          
 
(2.27)  

olur. 

 

2.2.4. Tarazlıq natamam yanma prosesinin                    

hesablanması 

Əgər son maddələri nəzərə almasaq və ümumi parsial 

təzyiq 0,5%-i aşmırsa, o halda havanın sərf əmsalı < 1 

olduqda yanma məhsullarının tərkibində ancaq N2, Н2О, СО2, 

СО, Н2 olacaqdır. Natamam yanma prosesinin hesablanması 

aşağıdakı kimi aparılır: 

1) 1 m
3
 yanar qazın =1 olduqda stexiometrik tam yanma 

prosesinin hesablanması aparılır. Bu halda О1, L1, H2O
=1

, 

CO2
=1

  tapılır. 

2) <1 olduqda  karbon qazının xüsusi miqdarı aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə tapılır: 

1 1

2 ( 1)
CO

b
V

K

 
 

, 

 
2 2 2

2 1 1 1

1 2 2 14 ( 1) 2 (1 )CO CO H Ob b b K V V V O                 , 

2 2

1 1

2 1( 2) 2 (1 ) ( 1)H O COb V K V O K                   (2.28) 

burada 1b  və 2b  – köməkçi kəmiyyətlərdir, K – su qazının alın-

ması reaksiyasının tarazlıq sabitidir: 
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2 2 2CO H CO H O                       (2.29) 

Tarazlıq sabiti aşağıdakı tənliyin köməyi ilə tapılır: 

6 2 11 3

2059
lg 1,5904 lg 0,001817

0,565 10 8,24 10 1,5313

y y

y

y y

K T T
T

T T 

     

      

        (2.30) 

burada yT  – yanma temperaturu, K. Yanma temperaturu 

təxmini olaraq  aşağıdakı ifadənin köməyi ilə tapılır: 

a) yt > 950°C olduqda 

1
0,075 2050H X

y

YM M

Q Q
t

V i

 
   

 
                 (2.31) 

burada Mi – 2200°C-də yanma məhsullarının entalpiyası, XQ –

yanma məhsullarının yanar maddələrinin istilik enerjisidir. 

Entalpiya (kCoul/m
3
) aşağıdakı ifadədən tapılır.   

2 2

2 2

(1,465 1,516 1,4224

2,499 2,0015 ) 2200

Mi N CO H

CO H O

      

    
        (2.32) 

Yanma məhsullarının yanar maddələrinin istilik enerjisi XQ : 

1

2(12650 10770 )X YMQ CO H V                   (2.33) 

tənliyi üzrə hesablanır.
 

b) yt  < 950°C olduqda 

1

1

0,3

2695

H X
M

YM
y

H X

YM

Q Q
i

V
t

Q Q

V









 
  

 
 

 
 

            (2.34)

  
olur. 
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3) Karbon oksidinin xüsusi miqdarı: 

2 2

1 1 1

CO CO COV V V                                 (2.35) 

4) Su buxarının  xüsusi miqdarı: 

    2 2 2 2

1 1 1 1

12 (1 )H O CO H O COV V V V O            
  
         (2.36) 

5) Hidrogenin xüsusi miqdarı: 

           2 2 2

1 1 1

12 (1 )H CO COV V V O                            (2.37) 

6) Azotun xüsusi miqdarı: 

             2

1

13,76NV O                                  (2.38) 

7) Yanma məhsullarının xüsusi miqdarı: 

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

YM СО Н О Н СО NV V V V V V                   (2.39) 

8) Natamam yanma məhsullarının faizlə tərkibi:  
1

1
100CO

YM

V
CO

V








  , %,                      (2.40) 

kimi ifadə olunur. 

 

2.2.5. Yanma reaksiyasının mikrokinetikası 

Molekulların toqquşmasına və onların aktivləşmə enerji-

lərinə əsaslanan yanma reaksiyasının kinetikası bu prosesdə baş 

verən bütün hadisələri izah edə bilmir. Aşağı temperaturlarda 

baş verən kimyəvi reaksiyalar mövcuddur, lakin onlar sürə-

tlərinə görə bir-birlərindən xeyli fərqlənir. Belə reaksiyalara, 

nisbətən soyuq alovun meydana gəlməsi ilə müşayiət olunan 

fosforun aşağı temperaturlu oksidləşmə prosesini misal 

göstərmək olar. Bundan başqa, partlayış tipli fotokimyəvi 

reaksiyalar sinfi mövcuddur. Əksər yanma reaksiyalarında 
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yanacağın və oksidləşdiricinin molekul sayına görə hesablanan 

sürət eksperimental dəlillərlə üst-üstə düşmür. Molekulların 

toqquşmasına əsaslanan reaksiyanın kinetikası yanma 

makrokinetikası, kimyəvi çevrilmələrdə atomların, radikalların 

və digər aktiv hissəciklərin iştirakını nəzərə alan kinetika 

yanmanın mikrokinetikası adlanır.  

Yanmanın mikrokinetikasına uyğun olaraq reaksiyanın 

gedişində ilkin maddənin son məhsula çevrilməsi dərhal deyil, 

aktiv hissəciklərin əmələ gəlməsi vasitəsilə baş verir. Bu zaman 

əmələ gələn aktiv hissəciklər  nisbətən asanlıqla  birləşmələrə 

daxil olaraq son məhsula çevrilirlər.  Nəticədə, son məhsullar 

və eyni zamanda bir sıra aktiv maddələr də əmələ gəlir. Aktiv 

hissəciklər yenə  də birləşmələrlə təsirdə olub yenidən çevrilmə 

tsiklini təkrar edirlər. Tsiklin təkrar olunması aktiv maddələrin 

əmələ gəlməsi dayanana qədər  davam edir.  

Müəyyən çevrilmələrin ardıcıl təkrar olunması ilə baş 

verən, aktiv hissəciklərin (həlqələrin) iştirakı ilə gedən, sadə 

reaksiya tənlikləri ilə təsvir edilən mürəkkəb reaksiya zəncir 

tipli və ya zəncirvari reaksiya adlanır. Başlanğıc həyəcanlan-

madan sonra belə reaksiya kənardan enerji verilməsinə ehtiyac 

olmadan bir neçə dəfə təkrar olunur. Aktiv hissəciklərin ilkin 

və ya aralıq  maddələrlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verən 

zəncirvari reaksiyalar zamanı həm reaksiya məhsulları, həm də 

yeni  aktiv maddələr alınır, daha doğrusu reaksiya gedişində 

aktiv hissəciklərin regenerasiyası prosesi də baş verir.  

 

2.2.6. Şaxələnməyən zəncirvari reaksiyalar 

Şaxələnməyən zəncirvari reaksiyalara misal olaraq hidro-

genin xlorla qarşılıqlı təsirini göstərmək olar. Makrokinetikaya 

müvafiq olaraq hidrogenin xlorla qarşılıqlı reaksiyası hidrogen 

molekullarının xlor molekulları ilə toqquşması nəticəsində 

aşağıdakı kimi gedir:   
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2 2 2H Cl HCl                                (2.41)
  

 

Son məhsul – hidrogenxloridin əmələ gəlməsi aktiv 

mərkəzlərin: atomar xlor və atomar hidrogenin iştirakı ilə sadə 

reaksiyaların ardıcıl olaraq bir-birlərini əvəz etməsi yolu ilə baş 

verir. İlkin aktiv mərkəzlər, aşağıdakı tip toqquşma ilə 

molekulyar xlorun dissosiasiyası yolu ilə        

2Cl M Cl Cl M                             (2.42) 

əmələ gələn xlor atomları olur. Burada, M  – enerjiyə malik 

olan maddə hissəciyidir. 

Verilən reaksiya zəncirin əmələgəlmə reaksiyası adlanır. 

Zəncirin əmələgəlmə reaksiyasında iştirak edən atom və ya 

molekul М, xlor molekulunda kimyəvi rabitənin parçalanması 

üçün lazımdır. Analoji reaksiya üzrə atomar hidrogenin əmələ 

gəlməsini  

2H M H H M                           (2.43)  

nəzərə almamaq olar, çünki hidrogen molekulu xlor 

molekuluna nəzərən daha möhkəmdir, hidrogen üçün rabitə 

enerjisi 24,6kCoul/mol, xlor üçün isə  – 13,6 kCoul/mol-dur. 

İki xlor atomu üçqat toqquşma zamanı rekombinasiya 

olunur, başqa sözlə birləşərək molekul əmələ gətirə bilər: 

2Cl Cl M Cl M                          (2.44)                                       

Sərbəst valentliyin yox olması ilə müşayiət olunan bu tip 

reaksiyalara zəncirin qırılması reaksiyası deyilir. Molekulyar 

hidrogenin iştirakı ilə xlor atomları başqa üsul ilə reaksiyaya 

girir: 

2Cl H HCl H                              (2.45) 

Xlor atomlarının qatılığı az olduğundan onun hidrogen  

molekulları ilə toqquşması, xlor molekulları ilə hidrogen 

molekullarının toqquşmasına nəzərən xeyli azdır. Toqquşma-

ların sayının az olmasına baxmayaraq xlor atomlarının 

hidrogen molekulları ilə reaksiyası hidrogenin xlorla 
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bimolekulyar reaksiyasına nəzərən daha sürətlə baş verir. Buna 

səbəb atomar xlorun iştirakı ilə gedən reaksiyanın aktivləşmə 

enerjisinin 1,2kCoul/mol, molekulyar xlorun iştirakı ilə gedən 

reaksiyanın aktivləşmə enerjisinin isə – 9,6 kCoul/mol olma-

sıdır. 

Xlor atomları tez təsir edir, amma çox yavaş əmələ gəlir, 

ona görə də onların iştirakı bütövlükdə prosesin böyük sürətini 

izah etmir. Hidrogenxloridin əmələ gəlməsi zamanı yeni aktiv 

mərkəz – hidrogen atomu əmələ gəlir ki, o da sonra aşağıdakı 

reaksiya üzrə xlorla təsirdə olur.  

2H Cl HCl Cl                              (2.46)       

        Bu reaksiya xlor atomunun hidrogenlə reaksiyasına 

nəzərən daha sürətlə gedir, çünki bu reaksiya aşağı aktivləşmə 

enerjisinə malikdir. (2.45) və (2.46) tipli reaksiyaları zəncirin 

davam etməsi reaksiyası adlandırırlar. 

        Yanar sistemdə olan hər bir xlor atomu (2.45) reaksiyasına 

girir, onun ardıca da (2.46) reaksiyasına daxil olaraq reduksiya 

olunur və iki mol HCl əmələ gətirir. Bu da (2.45) və (2.46) 

reaksiyalarının ümumiləşdirilmiş tənliyinin 

         2 2 2Cl H Cl HCl Cl                        (2.47)      

olmasını təsdiq edir. 

Regenerasiya olunan xlor atomu yenidən (2.45) reaksiya-

sına və s. daxil olur. Xlor atomlarının müəyyən miqdarı 

hidrogenin yanma reaksiyasını aparır, hərçənd ki, bu atomların 

özləri  praktiki olaraq sərf olunmurlar, onların miqdarı demək 

olar sabit qalır. Hidrogenin xlorda yanma prosesinin sürəti 

prosesin mikrokinetikası ilə müəyyən edilir və ən yavaş 

mərhələdən asılıdır. Reaksiyanın limitləşdirici mərhələsi (2.46) 

ifadəsi olduğundan hidrogenin yanma sürəti aşağıdakı kimi 

olur: 

2Cl HW k c c                                (2.48)  

Т = 600
0
K temperaturda və 101,3 kPа təzyiqdə (2.46) reaksiya-
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sının sürəti bimolekulyar reaksiya (2.41) sürətindən 10
6
 dəfə 

böyük olur. 

 

2.2.7. Şaxələnən zəncirvari reaksiyalar 

Şaxələnən zəncirvari reaksiyalara misal olaraq hidrogen, 

dəm qazı və metanın oksigen ilə reaksiyasını göstərmək olar.  

Hidrogenin oksigendə yanma mexanizmi. 

Makrokinetikaya uyğun olaraq hidrogenin oksigendə 

yanma reaksiyası iki molekul hidrogenin bir molekul oksigenlə 

toqquşması ilə aşağıdakı tənlik üzrə getməlidir: 

                      2 2 22 2H O H O                               (2.49)      

Hidrogen və oksigen molekullarının birbaşa təsiri baş 

vermir və prosesin mexanizmi zəncirvari xarakter daşıyır. 

Zəncirin əmələgəlmə reaksiyasının 3 variantı 

mümkündür: 

1. Həyəcanlanmış molekul ilə toqquşma nəticəsində 

hidrogen molekulunun parçalanması zamanı: 

2H M H H M                              (2.50)                  

2. Həyəcanlanmış hidrogen və oksigen molekullarının 

toqquşması nəticəsində: 

2 2 2H O OH                                (2.51)                            

3. Qazşəkilli qarışıqda bir qayda olaraq su buxarı olur: 

             М + Н2О = Н + ОН + М                      (2.52)             

Н2 və О2  molekullarında olan Н–Н və О=О rabitə enerjilərinə 

nəzərən su molekulunda olan Н–O rabitə enerjisinin aşağı 

olması (2.52) tənliyi üzrə gedən reaksiyanı zəncirin əmələ 

gəlməsinin əsas reaksiyası edir.  
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Zəncirin davam etməsi  
2 2

2

OH H H O H

H O OH O

    


     
 (2.53)    

      

   Zəncirin şaxələnməsi      HOHHO 2    
 (2.54 )    

          

   Zəncirin qırılması          OHHHO 2          (2.55)
                         

 

(2.52), (2.53), (2.54) və (2.55) reaksiyalarını cəmləşdirən brutto 

reaksiya tənliyi aşağıdakı kimi olar: 

2Н2 + О2 = 2Н2О                            (2.56)  

(2.54) tənliyi üzrə iki cütləşməmiş elektronlardan biradikal 

hissəcik əmələ gəlir. Bu reaksiyada bir aktiv hissəcik iki yeni 

aktiv hissəcik əmələ gətirir, ona görə də (2.54) reaksiyası 

zəncirin şaxələnmə reaksiyası adlanır. (2.52-2.54) reaksiyaları 

müxtəlif aktivləşmə enerjilərinə malikdirlər. Bu reaksiyaların 

aktivləşmə enerjiləri müvafiq olaraq 22, 71 və 41 kCoul/mol-

dur. Ən böyük energetik baryer (2.53) reaksiyasında olduğu 

üçün, bu reaksiya ən zəif sürətlidir və limitləşdirici mərhələ 

adlanır. Şaxələnmə hesabına aktiv hissəciklərin sayı hər cüt 

(2.53) və (2.54) reaksiyalarından sonra 3 dəfə artır. (2.53) və 

(2.54) reaksiyalarının n cütünün şaxələnməsi nəticəsində aktiv 

hissəciklərin sayı 3
n
 olur. Məsələn, cəmi 50 cüt reaksiyanın 

şaxələnməsi zamanı aktiv hissəciklərin sayı ~1*10
24

 olur. Bu 

çox böyük miqdardır. Hər bir yeni aktiv hissəcikdən yeni zəncir 

başlayır. Hər bir (2.53) və (2.54)  reaksiya cütündən sonra bir 

zəncir 3 yeni zəncirə şaxələnir. Buna görə də, şaxələnmə 

nəticəsində zəncirlər sayının artmasından, daha doğrusu yanma 

reaksiyasının  çox sürətlə baş verməsindən danışmaq daha 

doğru olar. Nüvə partlayışları da belə sxem üzrə inkişaf edir ‒ 

əmələ gələn bir neytron uran nüvəsi tərəfindən udularaq onun 

parçalanmasına və bu zaman iki neytronun əmələgəlməsinə            

və s. səbəb olur. Bir anda neytronların sayı hədsiz dərəcədə 

artır və partlayış baş verir.  
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Hidrogenin oksigendə yanma reaksiyasının son məhsulu 

– Н2О müəyyən ardıcıllıqla, aktiv mərkəzlərin – atomar 

hidrogen, atomar oksigen və ·OH radikalının – iştirakı ilə, sadə 

reaksiyaların baş verməsi nəticəsində əmələ gəlir. İlkin aktiv 

mərkəzlər enerjisi olan hissəciklərlə toqquşma nəticəsində 

molekulyar hidrogenin dissosiasiyası ilə hidrogen atomları 

əmələ gəlir.  

        Reaksiya gedişində bir aktiv hidrogen atomu sərf olunur, 

lakin əvəzində üç yeni aktiv hidrogen atomu əmələ gəlir. 

Hidrogenin zəncirvari, şaxələnmiş yanma reaksiyasının 

mexanizminin sxematik təsviri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zəncirin sonrakı inkişafı hidrogen atomlarının sürətlə 

çoxalmasına səbəb olur. Eyni zamanda, aktiv hissəciklərin yox 

olması ilə zəncirin qırılması baş verir: 

2H H H                                    (2.57) 

Əgər yanar sistemin reaksiya sahəsi bərk divarla 

məhdudlaşırsa o halda aktiv mərkəzlərin yox olması qabın 

divarının səthində baş verəcəkdir. Şaxələnmiş zəncirvari 

reaksiyaların öz-özünə sürətlənməsi onunla bağlıdır ki, aktiv 

mərkəzlərin yox olma sürəti onların əmələ gəlmə sürətindən az 

olur. Hidrogenin oksigendə yanması reaksiyasının sürəti (2.53) 

reaksiyası ilə təyin olunur. 

 

                                        H 

                          ОН+Н2  

Н+О2                                 Н2О 
                                      Н 

                    О+Н2                               Н 
                                        ОН+Н2  

                                                             Н2О 
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                    2H OW k c c                               (2.58) 

Çünki bu reaksiyanın aktivləşmə enerjisi daha yüksəkdir və           

71 kCoul/mol təşkil edir(müqayisə üçün bu qiymət (2.52) 

reaksiyası üçün  – 41 kCoul/mol, (2.54) reaksiyası üçün – 22 

kCoul/mol).  

Alovlanmanın hədləri. 

Şaxələnmiş zəncirvari reaksiyalar üçün homogen qarışıq-

ların temperatur və təzyiqindən asılı olan alovlanma qabiliyyəti 

mövcuddur. Bu asılılıq alovlanma yarımadası adlanır. Bu 

asılılığın tipik qrafiki şəkil 2.1-də göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 2.1. Hidrogenin oksigendə alovlanma hüdudları 

 

Yuxarı və aşağı əyrilər alovlanmanın yuxarı və aşağı 

hədlərini əmələ gətirir. Yuxarı həddən yuxarı və ya aşağı 

həddən aşağı şəraitdə alovlanma mümkün deyil. Alovlanma 

Alovlanmanın yuxarı 

həddi 

Zəncirvari 

partlayış 

olmayan sahə  

  Р 

Т 

Alovlanmanın aşağı 

həddi 
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hədlərinin mövcud olması zəncirin şaxələnmə və qırılma 

sürətlərinin nisbəti ilə bağlıdır. Əgər birinci ikincidən çox 

olarsa, o halda alovlanma baş verər. Əks halda, daimi mövcud 

olan yandırma mənbəyi olduğu halda reaksiya stasionar rejimə 

keçər.  

Aşağı alovlanma həddinin mövcudluğu onunla bağlıdır 

ki, təzyiqin azaldılması maddələrin qatılığı ilə proporsional 

olan şaxələnmə reaksiyasının sürətini azaldır. Eyni zamanda, 

divarda zəncirin qırılma sürəti molekul qatılığının və divara 

aktiv hissəciklərin yetişməsinə mane olan toqquşmalar sayının 

azalması hesabına artır. Aktiv hissəciklərin sərbəst hərəkət 

yolunun uzunluğu artır. Aktiv hissəciklərin böyük hissəsi qabın 

divarına çata bilir. Bəzi təzyiqlərdə qabın divarında zəncirin 

qırılma sürəti zəncirin şaxələnmə sürətindən böyük olur və 

reaksiya stasionar rejimə keçir.  

Yuxarı alovlanma həddinin mövcudluğu onunla bağlıdır 

ki, təzyiqin artması ilə, təzyiqin kvadratı ilə proporsional olan 

həcmdə, zəncirin qırılma sürəti, təzyiqin birinci dərəcəsi ilə 

proporsional olan, şaxələnmə sürətini üstələyir. Alovlanmanın 

yuxarı həddindən yuxarıda olan şəraitdə reaksiya sürəti adətən 

çox kiçik olan stasionar rejimə keçir. Müxtəlif sistemlər üçün 

təzyiq və temperaturun qiymətləri bir-birindən fərqlənirlər. 

Məsələn, alovlanmanın yuxarı və aşağı hədləri əyrilərinin 

birləşdiyi nöqtədə (alovlanma yarımadasının burunu) hidrogen 

və oksigen qarışığı üçün təzyiq 5 mm.cv.st. və temperatur isə 

385°С-yə uyğun gəlir. Alovlanmanın yuxarı həddi əyrisinin 

sonu üçün təzyiq 400 mm.cv.st. və temperatur isə 580°С-yə 

uyğun olur. Alovlanmanın yuxarı həddi temperaturdan 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ona, həmçinin də zəncirin 

qırılması prosesində üçüncü hissəcik rolunu oynayan 

qatışıqların təbiəti və miqdarı güclü təsir göstərir. 

Alovlanmanın yuxarı həddinə qabın forma və ölçüləri az təsir 

göstərir. Əksinə, alovlanmanın aşağı həddinə qabın forması, 

onun diametri  və divarının materialı təsir göstərir. 
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Temperaturun alovlanmanın aşağı həddinə təsiri çox cüzidir. 

Odur ki, qarışığın hər bir tərkibi və hər bir reaksiya qabı 

özünün alovlanma sahəsinə cavab verir.   

Yanacağın və oksidləşdiricinin ümumi sabit təzyiqində 

onların nisbətinin dəyişməsi alovlanma hədlərinin dəyişməsinə 

səbəb olur. Yanacağın (ümumi sabit təzyiqin saxlanması ilə)  

qatılığının azaldılması bütün qrafikin temperatur oxuna paralel 

olaraq sağ tərəfə yerdəyişməsinə səbəb olacaqdır. Yanar 

qarışığa inert qazların əlavə olunması da alovlanma hədlərinin 

dəyişməsinə təsir göstərəcəkdir. Məsələn, alovlanmanın aşağı 

həddi azalacaqdır. Alovlanma hədlərindən kənarda yerləşən 

qarışıq inert qarışıqların əlavə olunması şəraitində alovlanma 

yarımadası daxilinə düşə bilər və alovlanma prosesi başlayar.  

 

2.2.8. Karbonun yanma mexanizmi 

Karbon vacib bərk yanacaq növlərindən biri olub, 

qazanxanalarda, sənaye istilik generasiya qurğularında və istilik 

elektrik stansiyalarında geniş istifadə olunur. Karbonun 

yanması heterogen proseslərdən biri olub özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir. Brutto proses çox sadədir: 

                      С + О2 → СО2                               (2.59) 

Lakin yanma mexanizmi daha mürəkkəbdir. Yanma 

mərhələsindən asılı olaraq iki mexanizm mövcuddur: maddə-

lərin yanması baş verən və temperaturun yüksək olmadığı 

(1000°С) başlanğıc mərhələdə yanma mexanizmi aşağıdakı 

kimidir: 

Zəncirin yaranması 

Zəncirin yaranması reaksiyasında, hidrogen və CO-nun 

yanma mexanizmində olduğu kimi su iştirak edir: 

         М* + Н2О = ОН
.  

+ Н
.
                      (2.60) 

Zəncirin davam etməsi 
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         Н
.
 + О2 = ОН

.
 + О:                        (2.61) 

Bu reaksiya da hidrogen və CO-nun yanma mexanizmindən 

məlumdur. Sonra aktiv hissəciklər səthdə karbonla reaksiyaya 

girir. Karbon təbii polimer olub (Сх ilə işarə olunur) 

molekulunda hər bir karbon atomu digər karbon atomları ilə 4 

kimyəvi rabitə yaradır. Aktiv hissəciklərlə təsir zamanı karbon 

atomunda olan 4 kimyəvi rabitədən ikisi dağılır və karbon 

atomuna oksigen birləşir. Nəticədə, karbon-oksigen kompleksi 

adlanan qismən oksidləşmiş karbon polimeri əmələ gəlir: 

                   Сх + ОН
.
 = Сх-1СО + Н

.
                       (2.62) 

Alınan bu kompleks ya yanma temperaturunda dağıla, ya da 

oksigenin biradikalı ilə reaksiyaya girə bilər: 

Сх-1СО = Сх-1 + СО↑ 

       2Сх-1СО + О: = 2Сх-1 + СО↑  +   СО2↑      (2.63) 

Karbon, oksigenin biradikalı ilə təsirdə ola bilər: 

Сх + О: = Сх-1СО                                (2.64) 

CO-nun yanma reaksiyasında olduğu kimi, oksigen 

biradikalının əmələ gəlməsi zəncirin şaxələnməsi reaksiyası 

deyil, çünki alınan biradikal sonra udulur və yeni radikalların 

əmələ gəlməsinə səbəb olmur. Karbonun yanma mexanizminə, 

eyni zamanda, yuxarıda nəzərdən keçirilən CO-nun yanma 

mexanizmi də əlavə olunur. Zəncirin qırılması analoji olaraq 

CO və hidrogenin yanma reaksiyasında olduğu kimi baş verir. 

Yanma prosesində temperaturun artırılması zamanı karbon 

təkcə oksigenlə deyil, həm də СО2-nin köməyilə oksidləşə 

bilər: 

                      Сх + СО2 = Сх-1СО + СО↑                       (2.65)  

Temperatur nə qədər yüksək olarsa, karbonun bu üsulla 

oksidləşmə prosesi də bir o qədər effektiv gedər. 1500°С və 
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yuxarı temperaturlarda karbon praktiki olaraq tamamilə СО2-

nin köməyi ilə oksidləşir. Bu mərhələdə reaksiyanın mexanizmi 

aşağıdakı kimi olur. Karbon (2.62) reaksiyası üzrə oksidləşir. 

Yuxarıda göstərilən zəncirin bütün davam etmə prosesləri 

mühüm rol oynamır. Qaz fazada karbonun səthində СО-nun 

yuxarıda nəzərdən keçirilən mexanizm üzrə yanması prosesi 

baş verir. Bu proses alova diffuziya olunan, karbonun səthinə 

gəlib çatmayan  oksigeni tamamilə sərf edir. Beləliklə, oksigen 

ümumiyyətlə bilavasitə karbonun oksidləşmə prosesində iştirak 

etmir. Belə mexanizm  ikiqat qaynar lay mexanizmi adlanır. 

Burada birinci layda СО2 atmosferində karbonun yanması, 

ikinci layda isə oksigen atmosferində CO-nun yanması 

prosesləri həyata keçir. Karbonun yanma sürəti əsasən səthin 

sahəsi ilə müəyyən edilir. Prosesin intensivləşdirilməsi üçün 

sənaye qurğularında kömür istifadə olunmazdan əvvəl toz 

halına qədər xırdalanır və aerozol şəklində odluq ucluğuna 

çilənir. Belə kömürün yanma prosesi yaxşı tənzimlənə bilir. Ev 

şəraitində olan qazanxanalarda kömür adətən kifayət qədər iri 

parçalar şəklində istifadə olunur.  

 

2.2.8. Karbon oksidinin (CO) yanma mexanizmi 

Karbon monooksidi sənayedə geniş istifadə olunan 

mühüm qazşəkilli yanacaqlardan biridir. Kömürün kokslaşması 

zamanı alınan dəm qazından metallurgiya sənayesində istifadə 

olunur. Kömürün qazlaşdırılması (kömürün qazşəkilli yanacaq-

lara çevrilməsi) prosesində yaranan yanar qaz qarışığının əsas 

komponenti dəm qazıdır. 700C-yə qədər temperaturda quru 

dəm qazı oksigenlə praktiki olaraq reaksiyaya girmir. 700C-

dən yüksək temperaturda isə reaksiya sahəsini məhdudlaşdıran 

səthdə zəif heterogen reaksiya başlayır: 

2 22 2CO O CO                            (2.66)     
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        Su molekulunun iştirakı ilə dəm qazının (CO) mürəkkəb 

yanma reaksiyası zəncirvari xarakter daşıyan ardıcıl sadə 

reaksiyalarla müşayiət olunur. Zəncirin böyüməsi qarışıqda 

aşağıdakı reaksiya üzrə hidrogenin meydana gəlməsi ilə 

bağlıdır: 

2 2 2H O CO H CO                        (2.67)         

Aktiv hissəciklər aşağıdakı reaksiya üzrə meydana gəlir: 

 OHOHOH 22                       (2.68)      

Yanmanın gedişində hidrogen atomları aşağıdakı reaksiya üzrə 

əmələ gəlir: 

 HCOOHCO 2                     (2.69)         

Bu isə aşağıdakı reaksiya üzrə radikalların əmələ gəlməsini 

təmin edir: 

2H O OH O      

2O H OH H                                (2.70)    

Zəncirin qırılması soyuq səthdə və qarışığın həcmində 

mümkündür: 

2HHH  , 

2COOCO                               (2.71)  

Kimyəvi çevrilmələr zəncirində ən zəif reaksiya (2.67) 

tənliyi üzrə baş verən reaksiya hesab olunur. Dəm qazının 

yanma sürəti qarışıqda su buxarının başlanğıc qatılığı ilə 

mütənasibdir, ona görə də  

2

.baş

CO H OW k c c                              (2.72)  

olur. 

burada  
.

2

baş

OHc  – qarışıqda su buxarının başlanğıc qatılığıdır. 

Dəm qazının yanma reaksiyasının xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, əgər qarışığın tərkibində su olmadıqda reaksiya çox 

zəif gedir. Quru və nəm dəm qazının yanma reaksiyasının sürət 



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 108 

sabiti bir-birindən altı dərəcə fərqlənir. Bu, dəm qazının 

tərkibində möhkəm 3 qat kimyəvi rabitənin olması ilə  izah 

olunur və o, adi yanma şəraitində parçalanmır. 

Yuxarıda göstərilmişdir ki, oksigen molekulu da çox 

möhkəmdir və radikal mənbəyi ola bilməz. Ona görə də, proses 

su buxarının iştirakı ilə  kəskin sürətlənir. 

Zəncirin əmələ gəlməsi 

                 М
*
 + Н2О = ОН

.  
+ Н

.
                        (2.73)     

Zəncirin davam etməsi 

Н
.
 + О2 = ОН

.
 + О: 

                 ОН
.  

+ СО = СО2 + Н
.
                        (2.74)     

(2.74) reaksiyası CO-nun yanması prosesinin son məhsulu  

СО2-nin əmələgəlmə reaksiyasıdır. İlk baxışda (2.73) reaksiyası 

zəncirin şaxələnməsi reaksiyasını göstərir. Lakin, CO-nun 

yanma mexanizminin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, oksigenin 

biradikalı karbon oksidi tərəfindən udulur və sonra heç bir aktiv 

hissəcik vermir: 

                        О:  + СО = СО2                             (2.75)           

Ona görə də, yanma reaksiyası zəncirin şaxələnmə 

mərhələsinin olmasına baxmayaraq şaxələnən zəncirvari 

reaksiya hesab olunmur.    

Zəncirin qırılması 

Zəncirin qırılma reaksiyası hidrogenin yanma 

reaksiyasında olduğu kimidir. Bunlara hidrogen, oksigen və 

ОН
.
 radikalları həcmində qırılma reaksiyaları aiddir. CO-nun 

yanma sürətinin eksperiment yolu ilə alınmış asılılığı aşağıdakı 

tənliklə ifadə olunur: 

                        
2 2

0,5 0,25

CO O H OW kC C C                       (2.76) 

CO-nun yanma reaksiyasında suyun qatılığının kinetik tənlikdə 

ifadə olunması onun yanma prosesində mühüm rolu oynadığını  
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sübut edir. Reaksiyanın aktivləşmə enerjisi 28,3 kCoul/mol-a 

bərabərdir.  

 

2.2.9. Metanın yanma mexanizmi 

Metan sadə doymuş karbohidrogenlərin ilk nümayəndəsi 

olub mühüm qazşəklli yanacaqlardan biridir. Onun brutto 

prosesi aşağıdakı reaksiya tənliyi ilə göstərilir: 

              СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О                      (2.77) 

Lakin bu reaksiyanın mexanizmi  çox mürəkkəbdir. Metanın 

zəncirvari yanma prosesinin mümkün olan sxemlərindən birini 

nəzərdən keçirək. Metan müəyyən temperaturlarda oksigenin 

iştirakı ilə tərkibində olan hidrogen atomlarından birini 

asanlıqla ayırır: 

2324 OHCHOCH 
                    

(2.78) 

Atomar hidrogen oksigen molekulu ilə reaksiyaya girir: 

 OOHOH 2                              (2.79) 

Sonra ·СН3 radikalının dissosiasiya reaksiyası gedir 

 23 HCHCH                                (2.80) 

və ya möhkəm olmayan metil spirti əmələ gəlir: 

OHCHOHCH 33                          (2.81) 

CH radikalının OH radikalı ilə təsirindən dəm qazı və hidrogen 

əmələ gəlir: 

2CH OH CO H                              (2.82) 

Metil spirti formaldehidin əmələ gəlməsi ilə oksidləşir: 

3 2CH OH O HCHO H O                    (2.83) 

Formaldehid aşağıdakı reaksiya üzrə dissosiasiya edir: 

2HCHO H CO                             (2.84) 
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Н2 və СО molekulları zəncirvari reaksiya üzrə yanma 

reaksiyalarına daxil olurlar. Metanın yanma reaksiyasının 

sürəti:  
1 2

4 2

a a

CH OW k c c                                (2.85) 

Eksperiment dəlillərinə əsasən 1a = 0.5–2; 2a = 0.25–1,5 olduğu  

tapılmışdır. Metanın yanan alovunda eyni zamanda СН4, О2, 

СН2, Н, ОН, О, СН, СН3ОН, СО, Н2, НСНО hissəcikləri də 

olur. 

Reaksiya zamanı zəncirin əmələ gəlməsində su buxarının 

çox böyük rolu vardır. Su buxarı olmadıqda, radikallar metan 

molekulunun parçalanması nəticəsində, su buxarının iştirakı ilə 

isə radikallar su molekullarının daha tez parçalanma reaksiya-

ları sayəsində əmələ gəlir. 

Zəncirin əmələ gəlməsi 

СН4 + М* = 
.
СН3 + Н

.
 + М 

      М* + Н2О = ОН
.  

+ Н
.
                        (2.86) 

Zəncirin davam etməsi 

      Н
.
 + О2 = ОН

.
 + О:                           (2.87) 

Bu reaksiya zəncirin şaxələnməsi reaksiyasıdır. Sonra metan 

molekulu (CН4) iki paralel reaksiyada iştirak edərək metil 

radikalı əmələ gətirir: 

СН4 + ОН
.  

= 
.
СН3 + Н2О 

       СН4 + О:
  
= 

.
СН3 + ОН

.
                      (2.88) 

Metil radikalı da öz növbəsində iki reaksiyada iştirak edir: 

·СН3 + ОН·
  
= :СН2 + Н2О 

        
·СН3 + О2 = Н2СО + ОН·                    (2.89) 

Bu reaksiyalardan birincisində metilen biradikalı (karben), 

ikinci reaksiyada isə formaldehid əmələ gəlir. Formaldehid 
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metanın və digər karbohidrogenlərin şaxələnmə reaksiyalarının 

məhsullarından biridir. Buna görə də avtomobillərin işlənmiş 

qazlarının tərkibində formaldehid olur və bu da ətraf mühitin 

çirklənməsinə imkan yaradır.   

Formaldehid karbendən də alına bilər: 

                :СН2 + О2 = Н2СО + О:
 
                      (2.90) 

Formaldehid iki zəncirin davam etdirilməsi reaksiyasında 

iştirak edir: 

Н2СО + О:
   

= СО + Н2О 

  Н2СО + ОН
.  

= НСО
.
 + Н2О                    (2.91) 

НСО
.
 radikalı isə daha bir şaxələnmə reaksiyası verir: 

НСО
.
 + О2  = СО + О:

   
+ ОН

. 
                 (2.92) 

Karbon oksidi iki paralel reaksiyaya daxil olaraq karbonun son 

oksidləşmə məhsulunu əmələ gətirir:  

О:  + СО = СО2 

             ОН
.  

+ СО = СО2 + Н
.
                         (2.93) 

Beləliklə, zəncirin davametmə reaksiyasının baş vermə 

prosesində karbon atomu ardıcıl olaraq hidrogenin itməsi və 

metanın aşağıdakı ardıcıllıqla çevrilməsinə şərait yaradır:   

СН4 → 
.
СН3 → :СН2 → НСО

.
 → СО → СО2. 

Zəncirin qırılması 

Zəncirin qırılma reaksiyası analoji olaraq əvvəldə 

baxdığımız hidrogenin və dəm qazının yanması reaksiyalarında 

olduğu kimi baş verir. Metana nəzərən daha mürəkkəb 

karbohidrogenlərin yanma mexanizmi bir qədər mürəkkəbləşir, 

benzinlərdə isə yanma mexanizminin öyrənilməsi sadəcə qeyri 

real məsələ olur.  
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2.2.11. Oksidləşmə proseslərinin radikal-zəncir mexanizmi 

və onların əsas qanunauyğunluqları 

Yanma proseslərinin əsasını oksidləşmə-reduksiya reak-

siyaları təşkil edir. Yanma reaksiyalarının tənliyi yanar 

oksidləşdirici və yanma məhsulları arasında son molekulyar və 

ya material balansını, başqa sözlə prosesin cəmi xarakteris-

tikasını əks etdirir. Bu halda, yanan sistemin son halı müxtəlif 

yollarla əldə olunur. Nəticədə, onlar kimyəvi reaksiya mexaniz-

mi və ya alovlanmada baş verən molekulyar çevrilmələrin 

ardıcıllığı üzrə müəyyən edilir. Aralıq molekulyar quruluşlar, 

adətən, möhkəm olmur və aktiv hissəciklər və ya aktiv 

mərkəzlər adlanırlar. Yanma reaksiyaları üçün ümumi olan 

xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, aktiv mərkəzlər əksər hallarda 

sərbəst radikallardan, yəni cütləşməmiş elektronlardan, başqa 

sözlə sərbəst valentliyə malik olan molekulyar fraqmentlərdən 

ibarət olur. Bu cür fraqmentlər son yanma məhsullarının  

alınmasına qədər bir sıra tez baş verən çevrilmələrə (aralıq 

reaksiyalar) məruz qalırlar. Belə mexanizm üzrə baş verən 

kimyəvi çevrilmələr radikal zəncirvari reaksiyalar adlanır.  Belə 

reaksiyaların baş vermə üsuluna aid mülahizələr ilk dəfə alman 

fizik-kimyaçısı Bazenşteyn tərəfindən 1913-cü ildə işıq 

şüalarının təsiri nəticəsində xlorun hidrogenlə qarşılıqlı 

təsirinin partlayış xarakterinin aydınlaşdırılması məqsədilə 

verilmişdir. Sonralar 

H2 + Cl2  =  2 HCl                           (2.94)  

reaksiyası üçün təcrübi  yolla aşağıda göstərilən əmələgəlmə 

aktları və sərbəst radikalların qarşılıqlı təsirinin zəncir 

mexanizması təsdiq olunmuşdur: 

1. Zəncirin əmələ  gəlməsi        

2Cl h Cl Cl                              (2.95) 

 

2. Zəncirin inkişaf etməsi  



Yanma və partlayış nəzəriyyəsi  

 

 113 

2Cl H HCl H   
 

2H Cl HCl Cl                              (2.96)            

3. Zəncirin qırılması 

2Cl Cl Cl    

H Cl HCl    

    2H H H                                   (2.97)  

İkinci halda sərbəst radikalların Н2 və ya Cl2 molekulları 

ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində son məhsul HCl və yeni sərbəst 

radikallar alınır ki, onlar da öz növbəsində yenidən ilkin 

molekullarla qarşılıqlı təsirdə olur. Belə qarşılıqlı təsirlərin  

sayı olduqca çox ola bilər. Bunlar zəncirin uzunluğu adlanır. 

Bu halda radikalların miqdarı artmır.  

Radikal zəncir mexanizmi üzrə baş verən başqa  bir 

misalı nəzərdən keçirək: 

2 2 2

1

2
H O H O                            (2.98) 

Bu halda sərbəst radikalların meydana gəlməsi qarışığın 

qızdırılması ilə aşağıda göstərilən endotermiki reaksiya üzrə 

baş verir: 

1.      molкСoulOHOH /67222          (2.99) 

Sonra zəncirin endotermiki inkişafı baş verir: 

ОН + Н2  Н2О + Н + 44 kCoul/mol          (2.100) 

Amma  prosesin şaxələnməsi də mümkündür: 

Н + О2 ОН +О – 54 kCoul/mol 

О + H2 ОН + Н 
Н + О2 + Н2  2ОН + Н – 42 kCoul/mol     (2.101) 
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Başqa sözlə, prosesin hər bir elementar mərhələsində bir 

(zəncirin davam etməsi) və ya iki (zəncirin şaxələnməsi) 

radikal əmələ gəlir. Nəhayət, nə zaman ki, aktiv mərkəzlərin 

qatılığı çox böyük olur, o zaman zəncirin qırılma reaksiyasının 

baş vermə ehtimalı da böyük olur: 

Н + ОН  Н2О,  

ОН + Н  Н2О,  

 Н + Н  Н2, 

Н + divar  qırılma, 

ОН + divar  qırılma.                    (2.102) 

Beləliklə, Н2 və Cl2-un qarşılıqlı təsiri tipik şaxələnməyən 

radikal-zancirvari mexanizm üzrə baş verən bir prosesdir. 

Hidrogenin termiki oksidləşmə prosesi isə şaxələnən radikal-

zancirvari mexanizm üzrə fasiləsiz gedir. Zəncir güclü şaxə-

lənməyə səbəb olur və aktiv mərkəzlərin qatılığı çox böyük 

sürətlə artır, daha doğrusu, reaksiya öz-özünə sürətlənir ki, bu 

da nəticədə öz-özünə alışmaya və partlayışa səbəb olur. 

Bütövlükdə, analoji mexanizm üzrə, lakin nisbətən zəif, 

karbohidrogenlərin oksidləşməsi prosesi də baş verir, hərçənd 

ki, bu zaman yanacağın növündən asılı olaraq prosesin bir çox 

elementar mərhələləri müxtəlif olur. Karbohidrogenlərin oksid-

ləşməsi, adətən, aşağıdakı tipik elementar mərhələlər üzrə baş 

verir:  

Zəncirin əmələ gəlməsi 

             RH + О2  R + НО2                   (2.103)      

Zəncirin böyüməsi 

           R +О2  ROO                        (2.104) 

peroksid radikalları əmələ gəlir. Sonra bu radikalın parçalan-

ması temperaturdan asılı olaraq iki istiqamətdə baş verir. 400°С 

temperaturdan aşağı temperaturda hidroperoksid əmələ gəlir: 

            ROO + HR  ROOH + R                 (2.105)  

bu da sonra yeni radikala parçalanır:   
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                  ROOH  RO + ОН                       (2.106)   

yəni degenerativ şaxələnmə baş verir. 

400°С temperaturdan yuxarı temperaturda peroksid  

radikallarının bir hissəsi izomerləşir və parçalanaraq aldehidə 

çevrilir:   

    R’-CH2-OOR’-CH-О-OHR’-CHO +ОН     (2.107) 

və sonra – degenerativ şaxələnmə baş verir: 

R’-CHO + O2  R’-CO +HO               (2.108) 

Degenerativ şaxələnmə – şaxələnmə birinci halda, bir 

qayda olaraq, aşağı təzyiqlərdə baş verir və ―soyuq‖ alovun 

meydana gəlməsinə səbəb olur, adi və yüksək təzyiqlərdə isə 

zəncir hər iki mexanizm üzrə şaxələnərək ―qaynar‖ alov əmələ 

gətirir. Qaynar alov soyuq alovdan onunla fərqlənir ki, onda 

son məhsullar СО2 və Н2О –ilə yanaşı nəzərə çarpacaq 

dərəcədə karbon oksidi (CO), həmçinin də poliolefinlər alınır 

ki, onun da termiki destruksiyası nəticəsində saja əmələ gəlir. 

Şaxələnmiş zəncirvari reaksiyaların xarakterik xüsusiy-

yətləri ondan ibarətdir ki, burada inisiasiyalanma nəticəsində 

aktiv mərkəzlərin sayı çox az olur. Aktiv mərkəzlərin əsas 

hissəsi zəncirin şaxələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Beləliklə, 

aktiv mərkəzlərin qatılığı n təkcə zəncirin başlanğıc inisiasiya-

lanma sürəti ow -dan deyil, həm də zəncirin şaxələnmə və 

qırılma sürətindən də asılıdır. Bu üç sürətlərin cəmi aktiv 

mərkəzlərin əmələ gəlməsinin ümumi sürəti hesab olunur. 

Onda şaxələnmiş zəncirvari oksidləşmə reaksiyaları üçün 

diferensial sürət tənliyi aşağıdakı kimi olar:  

                         ( )n
o

t

d
w f g n

d
                          (2.109) 

burada, ow  – aktiv mərkəzlərin başlanğıc inisiasiyalanma 

sürəti; f  – zəncirin şaxələnməsinin sürət sabiti; g  – zəncirin 

qırılmasının sürət sabiti; n  – aktiv mərkəzlərin qatılığıdır. 
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Aktiv mərkəzlərin əmələgəlmə sürəti başlanğıc mərhələ-

də məlum temperatur həddindən və əsasən də, yanar qarışığın 

təzyiqindən asılı olur. Temperaturun artırılması ancaq radikal-

ların inisiasiyalanma və zəncirin şaxələnmə sürətlərini artırır. 

Zəncirin qırılması temperaturdan asılı olmur, çünki radikalların 

rekombinasiyası aktivləşmə enerjisinin iştirakı olmadan gedir. 

Təzyiqin dəyişməsi, əsasən, zəncirin qırılma sürətinə təsir 

göstərir. Aşağı təzyiqlərdə zəncirin qırılması qabın divarında, 

yüksək təzyiqlərdə isə yanar qarışıq həcmində baş verir. 

Əgər zəncirin şaxələnmə sürəti zəncirin qırılma 

sürətindən azdırsa (f < g), onda reaksiya çox sakit, yəni, adi 

şaxələnməyən zəncirvari reaksiya kimi gedir. Əgər f > g olarsa, 

o halda radikalların qatılığının çox sürətlə artması baş verir və 

bunun sayəsində reaksiyanın da sürəti artır. 1/(f – g) interva-

lının müəyyən həddi zamanında demək olar ki, heç bir reaksiya 

əlaməti müşahidə olunmayan proses intensiv gedən reaksiya ilə 

əvəz olunur. Başqa sözlə, bir neçə induksiya dövrundən sonra 

qarışığın öz-özünə alışması baş verir.  

İnduksiya dövrü – reaksiyanın başlanğıc dövrüdür. 

İnduksiya dövründə reaksiyanın sürəti nəzərə alınmayacaq 

dərəcədə kiçik olur, sonradan induksiya dövrü, çox sürətlə 

gedən reaksiya mərhələsi ilə əvəz olunur. Başqa sözlə, 

induksiya dövrü – aktiv mərkəzlərin toplanması dövrüdür.  

Beləliklə, öz-özünə sürətlənən reaksiya sabit tempe-

raturda (temperaturun təsiri nəzərə alınmır) inkişaf edə bilər. 

Belə reaksiyaların baş vermə şəraiti aşağı təzyiqlərlə 

)3,1011( кРаP   və temperaturlarla xarakterizə olunur. Bu 

asılılıq ilk dəfə N.N.Semyonov tərəfindən verilmişdir. Bu halda 

zəncirvari öz-özünə alışma və ya zəncirvari (izotermiki) 

partlayışdan danışmaq olar. Lakin, əsil izotermiki partlayış 

nadir hallarda baş verir. Belə hal, məsələn, bir neçə mm.cv.st.- 

da 2 2

1

2
H O
 

 
 

 yanar qarışığın öz-özünə alışma prosesində 
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müşahidə olunur. Əksər hallarda, yüksək sürətlə gedən 

reaksiyalar zamanı ayrılan istilik çox yüksək olduqda və 

istilikötürmə sürəti buna kifayət etmədikdə öz-özünə alışma 

halı baş verir. Nəticədə, reaksiya zonasının temperaturu artır, 

beləliklə, reaksiyanın sürəti də intensiv artmağa başlayır və 

reaksiya partlayışla qurtarır. Bu halda baş verən partlayış istilik 

partlayışı adlanır.   
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III FƏSİL. Maye və bərk yanar materialların yanma 

prosesləri 

3.1. Mayelərin yanma xüsusiyyətləri 

Mayelərin yanma prosesinin öz spesifik xüsusiyyətləri 

vardır. Bu proseslər maye və ya bərk yanacaqlardan istifadə 

olunduğu hər yerdə həyata keçirildiyi üçün çox vacibdir. 

Heterogen sistemlərin yanma prosesinin iki – alışma və alov-

lanma üsulu mövcuddur. Prosesin baş verməsi yanacağın 

buxarlanma (Wbux) və  yanma sürəti (Wyan) arasındakı nisbətdən 

asılı olur. Əgər Wbux < Wyan şərti yerinə yetirilərsə proses alışma 

prosesi kimi baş verir. Alışma – dayanıqlı olmayan, tez 

qurtaran yanma prosesidir. Daim mövcud olan alovlanma 

mənbəyi (məsələn, közərdilmiş cisim) olduqda periodik olaraq 

yanacağın buxarlanan hissəsinin alovlanması və prosesin 

dayanması baş verir. 

Yanacağın qaz fazasındakı qatılığı yenidən alovlanmanın 

aşağı qatılıq həddinə çatdıqda alışma yenidən başlayır. Bu 

prosesin limitləşdirici mərhələsi mayenin buxarlanma mərhə-

ləsi hesab olunur. Proses diffuziya sahəsində baş verir. Adətən, 

alışma prosesi buxarlanma sürəti az olan aşağı temperaturlarda 

mayenin yanması prosesi ilə müşayiət olunur. Temperaturun 

artması ilə alışma tezliyi artmağa başlayır və bəzi temperatur 

(alovlanma temperaturu) əldə olunduqda yanma prosesi arası 

kəsilmədən davam edir. Maye heterogen sistemlərinin belə 

yanma prosesi alovlanma adlanır. Alovlanma üçün Wbux  ≥ Wyan 

şərtinin yerinə yetirilməsi lazımdır. Mayelərin yanması üçün, 

həmçinin də temperatur ilə ifadə olunan alovlanma həddi 

mövcuddur.  

Mayelərin alovlanma temperatur hədləri. Maye səthin-

də doymuş buxar qatılığı əldə olunduqdan sonra mayenin aşağı 

alovlanma həddinə bərabər olan temperaturuna alovlanmanın 

aşağı temperatur həddi (AATH) deyilir. Məsələn, aseton üçün 
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AATH – 20
0
С-yə, alovlanmanın yuxarı temperatur həddi 

(AYTH) isə +6
0
С-yə bərabərdir. Temperatur hədləri maye-

buxar tarazlığı əldə olunduğu halda müəyyən edildiyi üçün 

termodinamiki parametr hesab olunur.  

Mayelərin və texnoloji proseslərin yanğın təhlükəsini 

qiymətləndirərkən alovlanmanın temperatur hədlərindən 

istifadə olunur. Alovlanmanın temperatur hədlərini hesablamaq 

mümkündür. Bunun üçün alovlanmanın qatılıq hədlərindən və 

doymuş buxar təzyiqinin temperaturdan asılılıq şərtindən 

istifadə olunur. Alışma temperaturu – maye səthində yandırma 

mənbəyindən havada alışma qabiliyyətinə malik olan buxar 

əmələ gətirən ən kiçik temperaturdur, lakin bu halda buxarın 

əmələgəlmə sürəti arası kəsilməyən möhkəm yanma prosesinin 

əldə olunması üçün kifayət olmur.  

Alovlanmanın aşağı temperatur həddindən fərqli olaraq, 

alışma temperaturu  buxarlanma sürətini xarakterizə etdiyi üçün 

kinetik parametr olur. Yanma qabiliyyətinə malik olan mayelər 

asan alışan mayelər (AAM) və yanan mayelər (YM) olmaqla 

iki qrupa bölünürlər. AAM – alışma temperaturu qapalı 

tigellərdə 61°С-dən və ya açıq tigellərdə 66°С-dən yüksək 

olmayan mayelərə deyilir. YM – alışma temperaturu yuxarıda 

göstərilən qiymətlərdən yüksək olan mayelərə deyilir. 

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq asan alovlanan mayelər 3 

kateqoriyaya ayrılırlar: 

I kateqoriya – Xüsusi təhlükəli asan alovlanan mayelər. 

Bunlara alışma temperaturları qapalı tigellərdə 18°С və aşağı, 

açıq tigellərdə 13°С və aşağı olan mayelər aiddir; 

II kateqoriya – Daima təhlükəli asan alovlanan mayelər. 

Bunlara alışma temperaturu qapalı tigellərdə 18°С-dən 23°С-

yə, açıq tigellərdə 13°С-dən 27°С-yə bərabər olan mayelər 

aiddir; 

III kateqoriya – Asan alovlanan mayelər (AAM). Hava-

nın yüksək temperaturlarında təhlükəli olan mayelərdir. 

Bunlara alışma temperaturu qapalı tigellərdə 23°С-dən 61°С-
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yə, açıq tigellərdə 27°С-dən  66°С-yə  bərabər olan mayelər 

aiddir. 

Alışma temperaturundan asılı olaraq müxtəlif məqsədlər 

üçün istifadə olunan mayelərin təhlükəsiz saxlanılması, nəqli və 

tətbiq edilməsi müəyyən edilir. Hər hansı bir homoloji sıraya 

malik olan birləşmələrin alışma temperaturu qanunauyğun 

olaraq molyar kütlələrin artması ilə artır. Cədvəl 3.1-də 

spirtlərin alışma temperaturlarının onların molyar kütlələrindən 

asılılığı göstərilmişdir. 

                                                                       Cədvəl 3.1. 

Spirtlərin alışma temperaturlarının onların molyar     

kütlələrindən asılılığı 

Spirtlər 
Моlyar kütə, 

q/mol 

Теmperatur, °С 

Qaynama Alışma 

Metil spirti СН3ОН 32 65 8 

Etil spirti С2Н5ОН 46 78 13 

n-propil spirti  С3Н7ОН 60 98 23 

n-butil spirti С4Н9ОН 74 117 34 

n-amil spirti С5Н11ОН 88 138 40 

 

Asan alovlanan mayelər üçün alovlanma temperaturları 

alışma temperaturlarından 1-3°С, yanar mayelər üçün 

alovlanma temperaturları alışma temperaturlarından 30-35°С 

fərqlənirlər. 

Mayelərin yanma sürətləri. Qaynama temperaturu 

mayelərin yanma sürəti ilə sıx bağlı olan bir kəmiyyətdir. Bu 

termin altında mayenin sərbəst səthdə, vahid zamanda yanması 

zamanı  maye layı hündürlüyünün azalmasının xətti sürəti başa 

düşülür. Mayelərin yanma prosesinin sürəti temperaturdan, 

rezervuarın diametrindən, rezervuarda olan maye səthinin 

hündürlüyündən, küləyin sürətindən və s. asılıdır. Kiçik 

diametrli rezervuarlar üçün yanma sürəti nisbətən böyükdür. 

Rezervuarın diametri böyüdükcə yanma sürəti əvvəlcə azalır, 
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sonra isə yenidən sabit qiymət alana qədər artmağa başlayır. 

Belə mürəkkəb asılılıq yanma sürətinə müxtəlif faktorların 

təsiri ilə bağlıdır. Kiçik diametrli rezervuarlarda qaynar divar 

mayeni qızdırır, buxarlanma və yanma sürətlərini artırır. 

Rezervuarın diametrinin artması zamanı divarın mayenin 

azalan hissəsi ilə kontaktlaşması səbəbindən qızdırılmış divarın 

təsiri azalır. Digər tərəfdən, diametrin artırılması zamanı 

yanmanın laminar rejimdən turbulent rejimə keçidi müşahidə 

olunur. Bu halda tamam yanma prosesi azalır, əmələgələn hisin 

miqdarı isə artır. Alovun qaralıq dərəcəsinin artması alovdan 

gələn istilik axınının artmasına imkan yaradır. Mayenin səthi  

bərk qızır, buxarlanma və yanma sürətlərinin artması baş verir. 

Diametri 2 metrdən çox olan rezervuarlarda mayelərin yanma 

prosesləri praktiki olaraq oxşar (sərbəst səthli yanma) olur.    

Güclü küləklər maye buxarlarının hava ilə daha effektiv 

qarışmasına, alovun temperaturunun artmasına və həmçinin də, 

maye səthinin qızma dərəcəsinin artmasına kömək edir.  Вunun 

nəticəsində, yanma sürəti də artmağa başlayır. Rezervuarda 

olan maye səviyyəsinin azalmasından asılı olaraq alovdan maye 

səthinə qədər olan məsafə artır, ona görə də mayeyə istiliyin 

axıb gəlmə sürəti də azalır. Yanma sürəti yavaş-yavaş azalır və 

maye səthindən rezervuarın kənarına qədər olan kritik 

məsafədə yanma prosesi qurtarır. Bu məsafə kritik hündürlük 

adlanır. Kritik hündürlüyü həmişə rezervüarın hündürlüyündən 

böyük olan böyük rezervuarlarda özüsönmə prosesi baş vermir. 

Hesablamalar göstərmişdir ki, diametri 23 metr olan 

rezervuarın kritik hündürlüyü bir kilometrə bərabər olduğu 

halda onun adi hündürlüyü 12 m-ə bərabərdir. Cədvəl 3.2-də 

bir sıra mayelərin otaq temperaturunda yanma sürətlərinin 

qiymətləri göstərilmişdir.  

Homogen qarışıqların öz-özünə alovlanması. Yanar 

qarışıqların yandırılmasının daha bir üsulu vardır. Bu üsul 

yandırma mənbəyinin olmasını tələb etmir və öz-özünə 

alovlanma prosesi adlanır. Öz-özünə alovlanma – yandırma 
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mənbəyinə toxunmadan yanma sürətinin tez artması hadisəsinə 

deyilir. Öz-özünə alovlanma prosesinin şəraitinə temperaturun 

və ya təzyiqin kəskin artmasını, həmçinin də qarışığın 

qızdırılmış qabın içərisinə daxil edilməsinə aid etmək olar. 

 

                                                                           Cədvəl 3.2. 

Sərbəst səthə malik olan bir sıra mayelərin otaq 

temperaturunda yanma sürətlərinin qiymətləri 

Mayelər Yanma sürətləri, mm/dəq 

Aseton 1,4 

Avtomobil benzini 1,75 

Benzol 3,15 

Kerosin 1,1 

Metil spirti 1,2 

Dietil efiri 2,93 

 

Bu halda, qarışıq alovlanmanın qatılıq həddində olmalı, 

verilən yanar qarışıqlar və konkret qurğu konstruksiyaları üçün 

xarakterik olan öz-özünə alovlanma temperaturunun əldə 

olunması lazımdır. Öz-özünə alovlanma prosesi maye hetero-

gen qarışıqlar üçün də xarakterikdir. Homogen öz-özünə 

alovlanmanın heterogen öz-özünə alovlanma prosesindən fərqi 

aşağıdakılardan ibarətdir. Homogen öz-özünə alovlanma təmiz 

kimyəvi prosesdir. Heterogen öz-özünə alovlanma isə iki – 

fiziki və kimyəvi mərhələlərdən ibarətdir. Məsələn, dizel 

mühərrikində ardıcıl olaraq aşağıdakı – yanacağın duman 

şəkilində çilənməsi, yayılması, damcılarının buxarlanması, 

diffuziyası (yanacaq buxarlarının hava ilə qarışdırılması), öz-

özünə alovlanma, yanma prosesləri baş verir. Sonuncu iki 

mərhələ  kimyəvi, digər mərhələlər isə fiziki proseslərə aiddir. 

Fiziki mərhələlər daha yavaş gedir və dizel mühərriklərinin 

işində limitləşdirici mərhələ hesab olunur. Öz-özünə alovlanma 

prosesinin fərqləndirici xüsusiyyəti – bütün qarışığın bir dəfəyə 
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yanmasıdır. Bu xassə də öz-özünə alovlanma prosesini 

alovlanma prosesindən fərqləndirir. Öz-özünə alovlanma 

prosesinin baş verməsi üçün müəyyən temperatur – öz-özünə 

alovlanma temperaturunun əldə olunması tələb olunur. Qeyd: 

öz-özünə alovlanma temperaturunun qiyməti seçilən metodika-

dan asılıdır və müxtəlif metodikalar üçün bu qiymət fərqli, bəzi 

hallarda isə xeyli fərqli ola bilər. Öz-özünə alovlanma 

temperaturunun qiymətinə həmçinin də təzyiq, qarışıqda yad 

qatışıqların olması, yandırma qurğusunun konstruktiv xüsusiy-

yətləri və s. təsir göstərir. Cədvəl 3.3-də  bir sıra maddələrin 

hava ilə qarışığının öz-özünə alovlanma temperaturlarının 

ortalama qiymətləri göstərilmişdir. 

 

                                                                                  Cədvəl 3.3. 

Bir sıra maddələrin hava ilə qarışığının öz-özünə alovlanma 

temperaturları 

Maddələr Öz-özünə alovlanma 

temperaturları, °С 

Aseton ~500 

Benzol ~540 

Benzin ≥230 

Kеrosin ~300 

Bitki yağları ≥350 

Etanol ~400 

Аsetilen ~335 

Hidrogen ~510 

Propan ~510 

Dietilefiri 164 

Dəm qazı(СО) ~610 
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3.1.1. İstilik alovlanma nəzəriyyəsi 

Çox zaman yanacaq və  oksidləşdiricidən ibarət olan qaz 

qarışıqlarının öz-özünə alovlanması temperaturun artması ilə  

partlayışa səbəb olur. İstilik alovlanma və ya partlayış 

nəzəriyyəsi rus alimi, Nobel mükafatı laureatı, akademik 

N.N.Semyonov tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Elementar 

bimolekulyar reaksiya misalında istilik alovlanma prosesini 

nəzərdən keçirək: 

        А + В  reaksiya məhsulları;   Н [kCoul] 

 Reaksiyanın sürəti: 

              w = kCАСВ = k0
Е

RTе


CАСВ                   (3.1) 

İstilikayırma sürəti:  

        Q1 = Н w = Н k0 RT

Е

е


CАСВ             (3.2) 

İdeal qaz tənliyindən рV = nRT və reagentlərin mol paylarından   

NА + NВ = 1 istifadə etdikdə aşağıdakıları alırıq:  pi V = ni RT 

və ya   pi = 
V

ni RT   və ya  pi = СiRT,  buradan  

                   Сi = iр

RT
                                     (3.3)  

alınır. 

Reagentlərin parsial təzyiqi рА və рВ-ni sistemin ümumi təzyiqi 

vasitəsilə  göstərsək   р = рА + рВ   olar. 

                    рА  = рNА                                   (3.4) 

                   рВ = р (1 – NА)                               (3.5) 

CА və СВ-ni ümumi təzyiq və reagentlərin mol payları vasitəsilə  

göstərsək: 

           CА = AN
RT

p
,     CB = )1( AN

RT

p
               (3.6) 

və (3.2) tənliyində yerinə qoysaq alarıq: 
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           Q1 =  
2

0

)(RT

Hk

 

NA(1 – NA) р
2 RT

Е

е


                (3.7) 

0

2( )

Hk

RT


 ifadəsini D ilə əvəz edək. Temperaturun dəyişməsi ilə 

D kəmiyyəti eksponensial ifadə RT

Е

е


 ilə müqayisədə çox cüzi 

dəyişdiyinə görə D ifadəsi sabit kəmiyyət  kimi qəbul edilə 

bilər. O halda kimyəvi reaksiya zamanı istilikayırma tənliyi 

aşağıdakı şəkil alır: 

Q1 = D NA(1 – NA)р
2 RT

Е

е


                       (3.8) 

Kimyəvi reaksiya baş verən reaktorun istilikverməsi aşağıdakı 

tənliyin köməyi ilə müəyyən edilir:  

                          Q2 = æ(Т – Т0)                              (3.9)  

burada æ – reaktorun konfiqurasiyasından, onun divarının 

səthinin sahəsindən asılı olan istilikvermə əmsalı, Т – qazşəkilli 

reaksiya qarışığının temperaturu, Т0 – enerjini Q2 istilik forma-

sında ətraf mühitə verən reaktor divarının temperaturudur. 

Şəkil 3.1-də istilikayırma və istilikvermə sürətlərinin 

temperaturdan asılılığı verilmişdir.  

Reaktor divarının verilən Т0 temperaturunda Q2 istilik-

vermə sürətinin temperaturdan asılılığı düz xətlə göstərilir 

(şəkil 3.1, а). Əgər  bu düz xətt р2 əyrisi ilə tutuşdurularsa onda 

stasionar prosesin mümkün olmadığı aydın olar. Q1 

istilikayırma sürəti hər tərəfdə Q2 istilikvermə sürətindən 

yüksək olacaq:    Q1 > Q2. 

Daha aşağı р1 təzyiq və qabın divarının Т0 

temperaturunda qarışıq əvvəlcə Т1* temperaturuna qədər 

qızdırılır. Т1* temperaturu əldə olunduqdan sonra Q1 

istilikayırma və Q2 istilikvermə sürətləri bərabərləşdiyindən           

Q1 = Q2 qarışığın qızdırılması dayandırılır, kimyəvi proses 
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stasionar hal alır. р0 təzyiqində və divarının temperaturu Т0 

olduqda reaktorun Т1 temperaturuna qədər qızdırılması baş 

verir. Sonra da reaktorun qızdırılması dayandırılır. Proses 

stasionar olur. Əgər, hər hansı səbəbdən Т1 temperaturu az da 

olsa yüksəlirsə, o hada Q1 istilikayırma sürəti Q2 istilikvermə 

sürətindən böyük olur. Q1 > Q2 və öz-özünə alovlanma prosesi 

də mümkün olur. Şəkil 3.1,b-də  verilən р0 təzyiqində reaktor 

divarının temperaturunun təsiri göstərilmişdir. 

 

 
 

Şəkil 3.1. Q1 istilikayırma və Q2 istilikvermə sürətinin 

temperaturdan asılılığı: а) müxtəlif təzyiqlərdə 

р1 > р0 > р2; b) reaktor divarının müxtəlif 

temperaturlarında 

 

Reaktor divarının temperaturunun artması istilikvermə 

sürətinin azalmasına səbəb olur və bu halda prosesi istilik 

р0 

Q1     Q2 Q1     Q2 

T T 

р2       р0   р1 

 
1      2           3 

Т0        Т1*        Т1              Т2* Т0
1
   Т0            Т1   Т0

3 

а) b) 



Yanma və partlayış nəzəriyyəsi  

 

 127 

partlayışına gətirib çıxaran hal yaranır. Hesablamalar 

göstərmişdir ki, verilən р0 təzyiqində reaktor divarının 

temperaturu və alovlanma temperaturu praktik olaraq bir-birinə 

uyğun gəlir: Т1  Т0. Başqa sözlə, istilik alovlanması özünün 

başlanğıcında demək olar ki, izotermikidir, bu da reaksiya 

sürətinin temperaturdan güclü asılılığı ilə izah olunur və 

alovlanma prosesinin təbiətinin eksperiment yolu ilə müəyyən 

edilməsində çətinliklər yaradır.  Müxtəlif hallarda р0-dan yüksək 

təzyiqlərdə alovlanma əhəmiyyətli ləngimə olmadan (induksiya 

dövrü bir saniyədən az olur) baş verir. Lakin çox hallarda öz-

özünə alovlanma saniyələr və dəqiqələrlə ölçülən xeyli 

ləngimələrlə baş verir. Beləliklə, yanma reaksiyasının aparılması 

şəraitindən (qarışığın və ətraf mühitin temperaturu, reaksiyanın 

entalpiyası və sistemin digər parametrləri) asılı olaraq o müxtəlif 

üsullarla gedə bilər: stasionar (şəraitin müstəsna uyğunluğu), öz-

özünə soyutmalı və ya partlayışlı. Ətraf mühitin kritik 

temperaturundan başlayaraq proses, öz-özünə sürətlənmə 

prosesinin güclənməsi hesabına, həmişə öz-özünə alovlanmaya 

səbəb olur. Öz-özünə alovlanma (istilik partlayışı) nəzəriyyəsi  

şaxtalarda partlayışlar, üzvi tozşəkilli məhsullar istehsal edən 

müəssisələrdə, daxili yanma, aviasiya və raket mühərrikləri 

nəzəriyyəsinin və digər proseslərin öyrənilməsində böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.  

 

3.1.2. Mayelərin yanması zamanı baş verən proseslər 

Texnosferdə çevrilən yanar mayelər də qazlar kimi təbii 

və süni mənşəli olmaqla iki yerə ayrılır. Təbii mənşəli yanar 

maddələrin əsas növlərindən biri neftdir.  

Neftdən xam halda istifadə etmirlər, amma bərk, maye və 

qazşəkilli maddələrin alınması məqsədilə onu distillə və 

krekinq proseslərinə düçar edirlər. Süni mənşəli maye şəkilli 

yanar maddələrə misal olaraq neftdən alınan mazutu göstərmək 
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olar. Mazutun yanar tərkibində olan maddələrin miqdarı 

aşağıdakı  kimi  olur: 

85 89%;QC  
          

10 12%;QН    

0,4 3,5%;QS         0,5 1%Q QО N   .
 

Kimya və neft-kimya sənayesi neft məhsullarından başqa 

böyük miqdarda müxtəlif təyinatlı yanar mayelər – spirtlər, 

efirlər, yağlar və s. də istehsal edir.   

Maye şəkilli maddələrin mürəkkəb yanma prosesləri bir 

sıra sadə proseslərin cəmindən təşkil olunur. Maye şəkilli 

maddələrin yanması aşağıdakı proseslərlə müşayiət olunur: 

‒ yanar sistem komponentlərinin texnogen quruluş 

həddində yaranan, artıq təzyiq enerjisinin təsiri ilə yerdəyiş-

məsi; 

‒ qızdırılmış və soyuq mühitin sıxlıqları fərqinin təsiri 

nəticəsində yanar sistem komponentlərinin yerdəyişməsi; 

‒ mayenin iri hissəciklərinin kiçik hissəciklərə xırdalan-

ması; 

‒ mayelərin buxarlandırılması; 

‒ molekulyar və molyar diffuziya vasitəsilə yanar 

sistemdə  buxar-hava qarışığının əmələ gəlməsi; 

‒ makromolekulların sadə molekullara termiki parçalan-

ması; 

‒ yanar sistem komponentlərinin qızdırılması; 

‒ İstilik enerjisinin udulması və ayrılması ilə müşayiət 

olunan kimyəvi reaksiyalar; 

‒ sıxılma – seyrəkləndirmə və zərbə dalğalarının əmələ 

gəlməsi.   

Buxarlanma və kimyəvi reaksiya prosesləri arasındakı 

əlaqədən asılı olaraq mayelərin yanması  kinetik, diffuziya-

kinetik və diffuziya xarakterli ola bilər. Kimyəvi reaksiyalar 

üstünlük təşkil edən yanar sistemlərdə kinetik yanma prosesləri, 

buxarlanma prosesləri üstünlük təşkil edən yanar sistemlərdə 

isə diffuziyalı yanma prosesləri baş verir. Müxtəlif növlü 
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yanma prosesləri arasında bir sıra tipik prosesləri ayırmaq və 

onları aşağıdakı şəkildə təqdim etmək olar: 

1. Diffuziyalı məşəlin sxemi. Texnogen quruluşun  

odluq fəzasına forsunkaların köməyi ilə hava və kiçik 

damcılara xırdalanmış yanar maye verilir. Odluğun çıxışında, 

reaksiya sahəsində mayenin buxarlanması, buxar-hava 

qarışığının əmələ gəlməsi və diffuziya məşəli həcmində yanma 

prosesi gedir. Buxarlandırılma, alışma temperaturuna qədər 

qızdırılma və yandırılma prosesləri yanma məhsullarının istilik 

enerjilərinin təsiri nəticəsində baş verir. 

2. Açıq səthli rezervuarlarda mayelərin diffuziyalı 

yanma sxemi. Yanar maye olan rezervuarların sərbəst səthinin 

hava sahəsinə fasiləsiz olaraq buxarlar daxil olur. Buxarlar hava 

ilə qarışıq əmələ gətirirlər. Bu qarışıq yandırma mənbəyindən 

alışaraq yanır. Alov həcmindən ayrılan istilik enerjisi 

rezervuarda olan mayenin qızdırılmasına və buxarlandırılma-

sına xidmət edir. Yüksəkmolekullu mayelərin yanması 

makromolekulların termiki parçalanması ilə müşayiət olunur.  

3. Maye tökülmüş açıq səthdə diffuziyalı yanma 

sxemi. Maye ilə dolu olan rezervuarın dağılması nəticəsində 

ərazinin səthinə qısa müddətdə çox böyük miqdarda yanar 

maddə tökülür. Tökülən maye böyük sahəyə yayılır və 

buxarlanır. Buxarlar hava ilə qarışaraq yanar qarışıq əmələ 

gətirirlər. Yanar qarışıq yandırma mənbəyindən yerli alışmaya 

məruz qalır və alov əmələ gəlir.  Alov həcmindən ayrılan istilik 

enerjisi dağılan mayenin buxarlanmasını intensivləşdirir. Alov 

sərbəst səth üzrə yerdəyişir.  

4. Maye buxarlarının kinetik yanma sxemi. Böyük 

həcmli rezervuarda maye qalığı qalır və yaxud qapalı binada 

döşəməyə yanar maye tökülür. Qalıq maye, həmçinin də 

döşəməyə tökülən maye ətraf mühitdən daxil olan istilik 

enerjisi hesabına buxarlanır. Maye buxarlar hava ilə qarışaraq 

stexiometrik tərkibli yanar qarışıq əmələ gətirirlər. Qarışıq 

yandırma mənbəyindən yerli alışmaya məruz qalır və alov 
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əmələ gəlir. Rezervuarın və ya binanın bütün həcmi boyu 

alovun yayılması kinetik xarakter daşıyır. Müəyyən şəraitdə 

kimyəvi təsir zonasının yayılması zamanı deflaqrasiya 

böyüyərək  detonasiyaya keçmə qabiliyyətinə malikdir. Verilən 

sxem qazların kinetik yanma sxemi ilə oxşardır. 

 

3.1.3. Maye damcısının yanması 

Yüksək temperatura malik texnogen qurğunun reaksiya 

zonasına düşən maye damcısı qızır və buxarlanır. Damcının 

yanma sxemi şəkil 3.2-də göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.2. Damcının yanma sxemi 

1 – alışma səthi; 2 – yanma cəbhəsi 

 

Buxarlar hava ilə qarışır və 1 sərhədində alışır. Yanma 

cəbhəsi damcıya yaxın tərəfə yerdəyişir və oksigenin 

çatışmamazlığı ilə müəyyən edilən 2 vəziyyətini alır, sonra  

2 

 1 

   
О2 

     buxarlar R 
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yanma cəbhəsinin vəziyyəti stabilləşir, yanma reaksiyasının 

sürəti buxarlanma sürəti ilə bərabərləşir. 

Buxarlanma bütün yanma prosesini limitləşdirən daha 

zəif mərhələdən ibarətdir. Müəyyən edilmiş yanma rejimində 

qızdırılmış damcının material balansı tənliyi aşağıdakı şəkildə 

olar: 

buxq F d r dV                               (3.10) 

burada q – damcı səthinə daxil olan istilik enerjisi axınının sıx-

lığı; F – damcı səthinin sahəsi; V – damcının həcmi;   – za-

man; buxr  – gizli buxarəmələgəlmə istiliyidir.  

dV
dR

F
                                  (3.11)  

olduğunu nəzərə alsaq  q = const  şəraitində yanma müddəti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                      

0
bux

В

r
R

q
                                 (3.12)  

olur. 

burada 0R  – damcının başlanğıc radiusudur. 

Yanma müddəti damcının ölçüsü ilə düz mütənasibdir. 

Mayenin  damcı  şəklində xırdalanması və diffuziya məşəlində 

yanma prosesi forsunka adlanan quruluşların köməyi ilə həyata 

keçirilir. Yanar mayenin diffuziya məşəlinin quruluşu yanar 

qazların diffuziya məşəlində olduğu kimidir. Əsas fərq ondan 

ibarətdir ki, mayelərin yanması zamanı termiki parçalanma 

prosesləri daha çox əhəmiyyət daşıyır.  

 

3.1.4.  Sərbəst səthə malik mayelərin yanması 

Sərbəst səthə malik mayelərin yanmasının ən zəif 

mərhələsi buxarlanma mərhələsi hesab olunur. Maye layı 

səthində tarazlıq halında parsial təzyiqlə xarakterizə olunan 

maye buxarları olur. Mayenin temperaturu artdıqca doydurma 
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təzyiqi də artır. Doydurma təzyiqinin artması ilə buxarlanma 

intensivliyi də artır: 

                      

 
2

ln D bux
d P r

d R T



                          (3.13) 

burada DP  – doymuş buxarların təzyiqi; R  – qaz sabiti;                     

Т – mayenin temperaturudur.  

Müəyyən temperatur əldə olunduqdan sonra, maye səthi 

üzərində buxarların qatılığı buxar-qaz qarışığının alovlanma  

temperaturunun aşağı qatılıq həddinə uyğun olur. Belə 

temperatur alovlanmanın aşağı temperatur həddi adlanır. 

Alovlanmanın aşağı temperatur həddi anlayışından başqa, 

mənaca çox yaxın olan alışma temperaturu anlayışı da 

mövcuddur. Alışma temperaturu mayenin elə bir minimal 

temperaturudur ki, bu temperaturda onun səthində yaranmış 

buxar-hava qarışığına od mənbəyi təsir etdikdə o, qısa müddətə 

(5 saniyəyə qədər) alışa bilər.  

Alışma temperaturunda maye yanmır, onun səthindəki 

buxarlar alışaraq sönür, çünki, bu zaman yanmanın sürəti 

mayenin buxarlanma sürətindən xeyli çox olur. Buna görə də, 

mayenin dayanıqlı yanması üçün onu alışma temperaturundan 

bir qədər çox qızdırmaq lazımdır.  

Alışma zamanı buxar hava qarışığı doymamış cütlər 

şəklində əmələ gəlir ki, bu da od mənbəyindən yerli alışma 

qabiliyyətinə malik olur. Alovlanmanın aşağı temperatur həddi 

ilə alışma temperaturu arasında qarşılıqlı əlaqə şəkil 3.3-də 

göstərilmişdir.  

Mayelərin alışma temperaturundan yuxarı temperatura 

qədər qızdırılması buxarlanma sürətini artırır. Qapalı həcmdə 

maye elə bir temperatura malik ola bilər ki, bu temperaturda 

buxarların qatılığı laylar üzərində alışma qabiliyyətinə malik 

olmayan zəngin qarışıq əmələ gətirsin. Belə temperaturu 

alışmanın yuxarı  temperatur həddi adlandırırlar. 
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Maye səthində alışma temperaturu əldə olunduqdan 

sonra, maye layına istilik enerjisinin yerli təsiri zamanı təsir 

zonasında buxar-qaz qarışığının yanması prosesi baş verir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.3. Buxarların parsial təzyiqinin temperaturdan asılılığı 

 

Alov əmələ gəlir və o da müəyyən sürətlə maye layı 

səthində yerdəyişir. Yerdəyişmə sürətinin qiymətinə mayenin 

başlanğıc temperaturu, buxarlanma istiliyi, alışma temperaturu, 

qızdırılma intensivliyi təsir göstərir.  

Başlanğıc temperaturunun artırılması qızdırılmaya sərf 

olunan enerjini azaldır. Mayenin temperaturu alışma temperatu-

runa çatanda alovun yayılma sürəti kəskin artır. Temperaturun 

sonrakı artırılması ilə sürət artmağa başlayır və Тsteх temperatur 

stexiometrik tərkibli buxar-hava qarışığında alovun yayılma 

sürəti olur. Bu asılılığın qrafiki təsviri şəkil 3.4-də göstəril-

mişdir.  

         lnP 

 
 

 lnPalovlanma 

 

Doymuş buxarlar 

 
Doymamış buxarlar 

 

Тalovlanma     Тalışma                          Т 
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Alovun sərbəst səthdə yayılma sürəti saniyədə bir neçə 

millimetrdən bir neçə metrə qədər dəyişə bilər. Mayenin 

alışması və alovun onun səthi boyu yayılmasından sonra yanar 

maddənin yanmasının diffuziya rejimi əmələ gəlir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.4.  Alovun yayılma sürətinin mayenin başlanğıc 

temperaturundan asılılığı: 

1 – qapalı həcmdə; 2 – açıq həcmdə; Тstex. – stexiometrik 

tərkibli mayenin əmələgəlmə temperaturu; AATH və AYTH – 

müvafiq olaraq alovlanmanın aşağı və yuxarı hədləridir 

 

Əmələ gələn yanma rejimində yanmanın kütlə sürəti 

aşağıdakı düsturun köməyi ilə ifadə olunur: 

 
m

q

m s baş bux

q
m

c T Т r


  
 , kq/(m

2
·s)        (3.14) 

U 

0            AATH      Тalov                     Тstex.            AYTH   Тbaş 

2 

 

1 
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burada mq  – yanma zonasından maye layı səthinə enerji 

axınının sıxlığı; mc  – mayenin xüsusi istilik tutumu; sT  – maye 

səthinin temperaturu; başТ  – mayenin başlanğıc temperaturudur. 

Maye şəkilli karbohidrogenlərin sərbəst səthdə yanma 

xüsusiyyətlərinə natamam yanma prosesini aid etmək olar ki, 

bu da natamam yanma məhsullarının alınmasına gətirib çıxarır. 

Yüksək temperatur zonasına düşən buxarlanan karbohidrogen-

lər oksigenin olmadığı şəraitdə termiki parçalanma prosesinə 

(piroliz) məruz qalır: 

   2 2m n m x n yC H x C y H C H      
              

(3.15)
  

 

Bu halda hidrogen, sərbəst karbon və həm də piroliz prosesinə 

düçar olma qabiliyyətinə malik olan yeni karbohidrogen 

maddəsi əmələ gəlir: 

2 2( ) 0,5 ( 2 )m x n yC H m x C n y H          
        

(3.16)
  

Yüksək temperaturda və oksidləşdirici olduğu halda 

piroliz məhsulları yanır. Oksidləşdiricinin çatışmamazlığında 

sərbəst karbon dəm qazının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Yüksək olmayan yanma temperaturlarında sərbəst karbon 

atomları xırda qurum hissəcikləri şəklində birləşirlər və qara 

rəngli tüstü burumlar əmələ gətirərək, qaz şəkilli yanma 

məhsulları ilə aparılırlar. 

Rezervuarlarda olan mayelərin yanması prosesini 

nəzərdən keçirək. Yanma sxemi şəkil 3.5-də göstərilmişdir. 

 Layları sərbəst səthə malik olan mayelərin yanma prosesi 

bir neçə mərhələdə gedir: 

1) yanma zonasından gələn enerji axınının təsiri altında 

mayelər qızır və buxarlanır; 

2) yanan maddə buxarları axınına ətraf mühitdən 

diffuziya yolu ilə hava daxil olur və maye buxarları ilə 

qarışaraq buxar-hava qarışığı əmələ gətirir.  
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3) qarışıq qızır, alovlanır və yanır, görünən və infra-

qırmızı şüalar generasiya edən yüksək temperaturlu alov zonası 

əmələ gətirir. 

4) tam və natamam yanma prosesinin qaynar məhsulları 

soyuq hava ilə qarışır, soyur və tüstü əmələ gəlir.  

                 

                    YM            

 

 

 

         

        

  hava  

                 buxar 

                                                                     

   

 

 

                                          Тbaş.  Тqay.      Тa            Тy        Т            

                   maye          х 

 

Şəkil 3.5. Mayelərin yanma sxemi 

 

Səthin qızması istilik enerjisinin maye layına ötürülməsi 

ilə müşayiət olunur. Mayenin qızmasını aşağıdakı tənliklə 

göstərmək olar: 

expx b x

s b

T T U
х

T Т а

  
   

                            (3.17) 

burada xT  – x dərinliyində maye layının temperaturu; bT  –  ma-

yenin başlanğıc temperaturu; sT  – maye səthinin temperaturu; 

а  – mayenin istilikötürmə əmsalı; xU  – mayenin yanma xətti 

sürətidir ki, o da kütlə sürəti ilə aşağıdakı asılılıqda olur. 
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y

x

m
U




                                     (3.18)
 

burada ym  –  yanma sürəti;   – mayenin sıxlığıdır. 

       Sərbəst səthə malik olan mayelərin 3 yanma rejimi 

mövcuddur: laminar, keçid və turbulent. Laminar rejimdə 

yanma sahəsi konus formasında, turbulent rejimdə isə o, çoxlu 

sayda xüsusi ocaqlara parçalanmış olur. 

      Turbulent rejimdə yanmanın intensivliyi laminar rejimə 

nəzərən xeyli yüksək olur. Hər hansı yanma rejimində yanma 

sürəti aşağıdakı düsturla hesablana bilər: 

w
y

M
m

d

  


                               
 (3.19) 

burada   – qaynama temperaturunda maye buxarlarının sıxlı-

ğı, kq/m
3
;   – qaynama temperaturunda maye buxarlarının 

kinematik özlülüyü, m
2
/s; d  – yanar maye səthinin xarakter 

ölçüsü, m; wM  – mayenin ölçüsüz yanma sürətidir. 

Sıxlığın hesablanması aşağıdakı ifadənin köməyi ilə 

həyata keçirilir:     

                           11,795
q

M

T


 

                              

(3.20) 

burada M   – molyar kütlə, kq/mol; qT  – qaynama temperatu-

rudur (K ilə). 

Buxarların kinematik özlülüyü aşağıdakı düstur vasitəsilə 

tapılır: 

               

1,5

833,5 10
Tq

M

 
 

    
 

                        
(3.21)

      

Dairə formalı yanma səthinin xarakterik ölçüsü başqa 

formada çevrənin diametrinə bərabərdir: 
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yFd 
                                    

(3.22) 

burada yF  – yanma səthinin sahəsidir. 

Turbulent yanma sürətinin hesablanması zamanı d  10 m 

olur.  

Yanma rejimi Qaliley kriteriyası kəmiyyəti ilə təyin 

edilir: 

                           
2

3



dg
Ga




                                 

(3.23)
 
 

burada g  – sərbəst düşmə təcilidir. 

Laminar yanma rejimində Ga < 310
6
 olduqda mayelərin 

ölçüsüz yanma sürəti aşağıdakı düstur ilə müəyyən edilir:  

BAMw  87,10
                           

(3.24)
 
 

burada А – köməkçi kəmiyyətdir; В – kütləötürmənin intensiv-

liyini xarakterizə edən ölçüsüz parametrdir; 

Yanmanın keçid rejimi üçün  

а)  310
6
  Ga < 4,810

8
 olduqda 

16,0GaBAMw 
                         

(3.25)
 

olur.
 

b) 4,810
8
  Ga < 310

12
 olduqda 

            
48,031067,1 GaBAMw  

               
(3.26)  

olur. 

Ga  310
12 

olduqda turbulent rejimdə yanma zamanı    

           3114,0 GaBAMw 
                     

(3.27) 

Köməkçi kəmiyyət: 

        

2

2
0,570 0,773

o

y

M
A

M






  

                   

(3.28)
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olur.  

burada   – mayelərin yanma reaksiyasının xüsusi stexiometrik 

əmsalı; oM  – oksigenin molyar kütləsi; yM – yanacağın mol-

yar kütləsidir. İstilikötürmənin ölçüsüz parametri aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə tapılır: 

0

0

0,232 ( )

( )

a y

ym y

o

bux m y

Q M
С Т Т

M
B

r С Т Т



 


   




  
             

(3.29)
 

burada aQ – mayenin aşağı yanma istiliyi, kCoul/kq; ymС  – ma-

yelərin yanma məhsullarının izobar istilik tutumları ( ymС = 

=1kCoul/kq/K); 0Т  – ətraf mühitin temperaturu ( 0Т  = 293K); 

mС  – 0Т  ilə yТ – (qaynama temperaturu) temperatur intervalın-

da mayenin orta izobar istilik tutumudur. 

 

3.2. Bərk maddələrin yanması 

3.2.1. Bərk maddələrin ümumi xarakteristikası 

Texnosferdə çevrilmələrə məruz qalan bərk yanar 

maddələr iki əsas qrupa ayrılır: təbii və süni yolla alınmış bərk 

maddələr.  

Təbii mənşəli bərk maddələrə aşağıdakı üzvi maddələr 

aiddir: oduncaq, torf, boz kömür, daş kömür, yanar şistlər, 

bitkiçilik məhsulları. 

Daş kömürün yanar tərkibi:  

%5,27,0;%102

;%75,03,0%;64%;9075





yy

yyy

NО

SНC
 

Mineral maddələrin miqdarı: А = 10–28%,  

Nəmliyin miqdarı: W = 3–20%. 
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Üzvi mənşəli maddələri quru distillə prosesinə düçar 

edirlər, məsələn, kömürü 1000С temperaturda havasız şəraitdə 

qızdırdıqda koks alınır.  

Süni mənşəli bərk yanar maddələrə aşağıdakılar aiddir: 

– quru distillə məhsulları; 

– termoplastik polimerlər, o cümlədən, polietilen, 

polistirol, polimetilmetakrilat, polivinilxlorid; 

– istidən bərkiyən polimerlər, o cümlədən penopoli-

uretan, penofenoplast; 

– termoreaktiv qətranlar; 

– elastomerlər (məsələn, kаuçukabənzər maddələr); 

– parafinlər; 

– qeyri üzvi maddələr (məsələn, kükürd) ; 

– metallar (məsələn, alüminium). 

 

3.2.2. Bərk maddələrin yanması zamanı baş verən  

proseslər 

Bərk materialların yanmasını aşağıdakı proseslər 

müşayiət edir:  

а) yanar sistem komponentlərinin qızdırılması; 

b) makromolekulların sadə molekullara termiki parçalan-

ması (piroliz), uçucu və bərk maddələrin alınması; 

c) isti və soyuq qazşəkilli mühitin sıxlıqları fərqinin 

təsirindən yanar sistem komponentlərinin yerdəyişməsi; 

d) sublimasiya (bərk maddənin buxara çevrilməsi pro-

sesi);  

e) ərimə; 

ə) buxarlanma; 

f) molekulyar və molyar (turbulent) diffuziya vasitəsilə 

yanar sistemdə qazşəkilli qarışığın əmələ gəlməsi; 

g) istiliyin ayrılması və ya udulması ilə gedən proseslər; 

h) təzyiq dalğasının əmələ gəlməsi və yayılması.   
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Termiki çevrilmələr faza keçidləri ilə müşayiət olunur. 

Qazların və buxarların əmələ gəlməsi sxemi şəkil 3.6-da 

göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.6. Uçucu maddələrin əmələgəlmə sxemi 

А – bərk maddələr; B – mayelər; V – buxarlar və qazlar;                   

1 – sublimasiya, 2 – ərimə, 3 – ərimə və parçalanma,                       

4 – parçalanma, 5 – buxarlanma, 6 – parçalanma və 

buxarlanma 

 

Yanar maddələrin termiki parçalanma nümunələri:  

 Naftalin yanma zamanı sublimasiya olunur; 

 Kiçik molekul kütləsinə malik parafinlər parçalanma-

dan əriyir və buxarlanırlar;  

 Yüksək molekul kütləsinə malik termoplastlar və 

parafinlər əriyirlər, sonra parçalanır və buxarlanırlar;  

А B V 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

6 
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 Penopoliuretanlar maye məhsullar əmələ gətirməklə 

parçalanırlar və, maye məhsullar da parçalanmağa davam 

edərək uçucu məhsullara çevrilirlər;  

 Selliloza və bir sıra qətranlar bilavasitə uçucu maddə-

lər əmələ gətirməklə parçalanırlar. 

Bərk maddələrin yanma prosesi aşağıda göstərilən 

sxemlərdən  biri üzrə gedə bilər: 

1. Laylı yanma sxemi. Texnogen quruluşun odluğunun 

ocaq qəfəsli toruna yanar maddə verilir. Maddənin layları 

arasından hava üfürülür. Laylarda qızma, termiki parçalanma, 

uçucu maddələrin ayrılması və yanar qarışıqların əmələ gəlməsi 

baş verir. Layların çıxışında qarışıq alışır və yanır. Qızma, 

termiki parçalanma və yanma prosesləri yanma məhsullarının 

istilik enerjilərinin təsiri nəticəsində baş verir.  

2. Məşəldə yanma sxemi. Texnogen quruluşun odluq 

həcminə tozşəkilli yanar maddə və hava verilir. Toz-hava 

qarışığının yanması mayelərin məşəldə yandırılması prosesində 

olduğu kimi diffuziyalı məşəldə həyata keçirilir.  

3. Səthdə yanma sxemi. Bərk konstruksiya materialları 

və ya texnogen məhsullar yandırma mənbəyindən yerli 

qızdırılmaya məruz qalır, alışır və yanır. Alov səthdə yerdəyişir. 

Maddənin səthdə yanması prosesi baş verir.  

4. Toz – hava buludunun sxemi. Texnogen hadisə nəticə-

sində yanar maddə  toz – hava buludunun meydana gəlməsinə  

səbəb olur. Qarışıq yandırma mənbəyindən yerli alışmaya 

məruz qalır. Alovun bulud həcmində yayılması buxar-hava və 

ya qaz-hava qarışığının yayılması kimi  baş verir. Xüsusi 

hallarda deflaqrasiya böyüyərək detonasiyaya keçir. 

 

3.2.3. Bərk maddələrin səthdə yanması 

Bərk maddələrin səthdə yanma prosesi alışma, alovun 

səthdə yayılması və bərk qalığın yanması mərhələlərini özündə 

birləşdirir. Polimer materialın alışma prosesinin ümumi davam 
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etmə müddəti aşağıdakı mərhələlərə sərf olunan vaxtın 

cəmindən ibarətdir: nəm materialın qızdırılması, qurudulması, 

quru materialın qızdırılması, termiki parçalanması, yanar  

qarışığın əmələ gəlməsi.  

Əgər alışma mənbəyi yanma prosesinin infraqırmızı 

şüalanma zonası olarsa, o halda alışma vaxtı aşağıdakı ifadədən 

tapılar: 

A n

A

q
                                     (3.30) 

burada q – şüalanma ilə istilik axını, А və n – təcrübə yolu ilə 

alınan əmsallarıdır (küknar oduncaqları üçün А=8,110
5
, 

n=3,1). 

Bərk yanar maddələrin səthində alovun yayılması alov 

zonasından ayrılan istilik enerjisinin hesabına baş verir. Alov 

cəbhəsi qarşısındakı səth sahələrinin lazımi dərəcədə qızması 

bərk maddə laylarının parçalanması və uçucu komponentlərin 

əmələ gəlməsinə  gətirib çıxarır. Termiki parçalanma məhsulları 

hava ilə qarışır və yanar qarışıq əmələ gətirir. Aşağı qatılıq 

həddinin aşması qarışığın alovlanması və yanmasına səbəb olur. 

Bərk maddə səthində alovun yayılma sxemi şəkil 3.7–də 

göstərilmişdir.  

Oduncağın yanması zamanı materialın dərinliyi boyunca 

onu aşağıdakı zonalara bölmək olar: karbonlu qalıq (oduncaq 

kömürü), piroliz olmuş oduncaq, quru oduncaq və ilkin tərkibli 

oduncaq zonaları.  Birinci zonanın qalınlığı 20 mm-ə çatanda 

alovlu yanma prosesi qurtarır.  

Alovlu yanma prosesinin qurtarması karbonlu qalıq 

(oduncaq kömürü) zonasına oksigenin daxil olmasına imkan 

yaradır və oduncaq kömürünün heterogen yanması prosesi 

başlayır.  Karbonun heterogen yanma prosesi oksigenin bərk 

maddə səthinə diffuziyasından sonra başlayır. 
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Şəkil 3.7. Yanma sxemi 

 

Oksigen bərk maddə səthində adsorbsiya olunur, sonra 

karbonla СхОу tərkibli möhkəm olmayan birləşmə əmələ gətirir, 

bu birləşmə də əvvəlcə desorbsiya olunur, sonra da СО və СО2-

yə parçalanır.  

 

 

  
QO2                  

АDSO2                
АDS

YXOC                  Q

YXOC  

 

 

Alovun səthdə yerdəyişmə sürəti bu səth üzərində yanar 

qarışığın əmələgəlmə sürəti ilə müəyyən edilir. Alovun yayılma 

sürətinə ilkin materialın nəmliyi,  külək sürətinə yanma səthinin 

orientasiyası və s. təsir göstərir. Alovun səth boyunca yayılması 

ilə, eyni zamanda, materialın dərinliyi boyunca da yanma 

  adsorbsiya 
 reaksiya  desorbsiya 

 

СО 

  СО2 

Hava  
Hava 

   Yanma  

 məhsulları 

Alov 

Polimer 
 Piroliz zonası 

q 
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prosesi gedir. Uçucu olmayan qalıq əmələ gəlmədən yanma 

zamanı bərk fazanın lazımi dərəcədə qızması aşağıdakı 

düsturun köməyi ilə ifadə olunur: 

 0 0 exp x
x s

u x
T T T T

a

 
     

 
                (3.31) 

burada 
xT  – səthdən x məsafəsində olan bərk materialın tem-

peraturu, 
sT  – bərk materialın səthindəki temperatur, 

0T  – bərk 

materialın başlanğıc temperaturu, xu  – yanma prosesinin xətti 

sürəti, a  – materialın istilikkeçirmə əmsalıdır. 

(3.31) düsturundan görünür ki, yanma prosesinin xətti 

sürəti nə qədər az olarsa, qızdırılmış layın qalınlığı da bir o 

qədər böyük olar. Bərk polimer materialların ümumi yanma 

sürəti termiki parçalanma sürəti ilə limitlənir.  

Bərk polimer materialların yanma prosesləri tüstünün 

əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunur. Tüstü – piroliz prosesinin 

çoxfazalı məhsuludur. Tüstünü dispers sistem kimi də təsəvvür 

etmək olar. Tüstünün dispers fazası hisin, külün bərk 

hissəciklərindən, qətran, spirt və turşu damcılarından ibarət 

olur. Tam və natamam yanma prosesinin qaz şəkilli məhsulla-

rının dispers mühiti: CO, CO2, su buxarı, azot, karbohidrogen-

lər, hidrogen və s. ibarətdir. Yanma zonasından uzaqlaşdıqca 

tüstü hava ilə qarışır və tüstünün dispers mühiti tam və 

natamam yanma məhsullarının hava ilə qarışığından ibarət olur.  

Metalların səthindəki yanma, əmələ gələn oksidlərin  

vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Ərimə temperaturu 1000С-yə 

qədər olan uçucu metallar əvvəlcə buxarlanırlar, sonra da 

onların yanma prosesi baş verir. Ərimə temperaturu 1000С-

dən yüksək,  uçucu olmayan metallar buxarlanmırlar, amma 

metalların səthində yanma baş verir və yanmaya mane olan sıx 

oksid plyonkası əmələ gəlir. Metalların yanması zamanı əmələ 

gələn tüstü yanan metal oksidlərindən  və havadan ibarət olur.  
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3.2.4. Polimerlərin pirolizi 

Piroliz makromolekulların sərbəst oksigen daxil olmadan 

termiki parçalanma prosesinə deyilir. Piroliz prosesinin 

kinetikası aşağıda göstərilən tənliklə ifadə olunan kimyəvi 

reaksiyaların xüsusi siniflərini özündə əks etdirir:  

      

'dm
k m

dt
 

                               

 (3.32) 

burada m  – polimerin xüsusi çəkisi; 'k  – piroliz reaksiyasının 

sürət sabitidir. 

' '

0 exp aE
k k

R T

 
   

 
                        (3.33) 

Piroliz prosesi zamanı, eyni zamanda, aktivləşmə enerjisi 

aE  = 140–250 kCoul/mol olan sadə termiki parçalanma reaksi-

yaları da baş verir. Polimerlərin pirolizi prosesini oduncağın 

parçalanma reaksiyası misalında nəzərdən keçirək.  

Oduncağın yanar tərkibi orta hesabla aşağıdakı kimi olur: 

C
Q
 = 50 %, H

Q
 = 6 %, O

Q
 = 44 %. Oduncaq birkomponentli 

hipotetik maddədən ibarətdir (С6H9О4).  

Arrenius qanununa müvafiq olaraq temperaturun artması 

ilə piroliz prosesi intensivləşir. Piroliz prosesinin bir neçə 

temperatur intervalı mövcuddur. 

1) 20С-dən 120-150С temperatur intervallarında odun-

cağın tərkibində olan nəmliyin  kənar edilməsi baş verir.  

2) 150-180С temperatur intervalında kapilyardaxili və 

kimyəvi rabitəli nəmliyin ayrılması, СО2 və Н2О-nun ayrılması 

ilə möhkəmliyi az olan üzvi maddələrin parçalanması və 

ayrılması prosesləri baş verir. 

3) 180–250С temperatur intervalında hemiseliloza 

parçalanaraq СО, СН4, Н2, СО2, Н2О və s. çevrilir.  Əmələ 

gələn qazların hava ilə qarışığı yandırma mənbəyindən alışma 
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qabiliyyətinə malikdir.  Verilən temperatur mayelər üçün olan 

alışma temperaturu kimidir.  

4) 280-300С temperatur intervalında selilozanın parça-

lanması ilə qətranların alınması prosesi gedir. 

5) 350-450С temperatur intervalında seliloza və liqninin 

intensiv pirolizi baş verir, qətran buxarları və yanar qazlar 

ayrılır. Piroliz qazının tərkibində 25% hidrogen və 40 % 

karbohidrogenlər olur. Bu temperatur intervalında piroliz 

məhsulları arasında da intensiv kimyəvi reaksiyalar baş verir. 

6) 500-550С temperatur intervalında termiki parçalanma 

sürəti azalır, uçucu maddələrin çıxımı da azalır, oduncaq 

kömürün bərk qalığı  yaranır. 

7) 600С temperaturda oduncağın yüngül uçucu məhsul-

lara və bərk karbonlu qalığa parçalanması prosesi sona çatır. 
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IV FƏSİL. Buxar-hava, qaz-hava və tozlu qarışıqların 

alışma xassələri 

4.1. Buxar-hava və qaz-hava qarışıqlarının alışma xassələri 

Texnosferdə yaranan yanar qazlar iki sinfə ayrılır: 

1.Təbii yanar qazlar 

2. Süni yanar qazlar 

Təbii yanar qazlar yerin altından hasil edilir. Yataqların 

tipindən asılı olaraq yanar qazlar təbii və səmt qazlarına 

ayrılırlar. Təbii qazlar qaz və ya qaz-kondensat yataqlarından 

çıxarılır. Təmiz qaz yataqlarından çıxarılan təbii qazın tərkibi, 

əsasən, 80-98% metandan ibarətdir. Bundan başqa, təbii qazın 

tərkibində az miqdarda etan, azot və karbon qazı olur.  Bəzi 

yataqlardan çıxarılan qazın tərkibində propan, butan və 

həmçinin hidrogensulfid olur. 

Qaz-kondensat yataqlarından çıxarılan təbii qazın 

tərkibində pentan və daha ağır karbohidrogenlər də olur ki, 

onlar da təzyiqin aşağı düşməsi nəticəsində qaz halından maye 

hala keçirlər. Təbii qazın yanma istiliyi 3/3833 mМCoul  

olur. O, havadan yüngül və zəhərli olmayan qazdır.  

Quyudan çıxarılan qazın tərkibindən su buxarlarını, toz 

hissəciklərini, karbohidrogen kondensatlarını və hidrogen-

sulfidi ayırırlar. Təmizlənmiş qaz magistral qaz kəmərinə 

göndərilir. Magistral qaz kəməri ilə qaz hasil olunduğu 

rayondan istehlak olunan rayonlara, sonra da şəhər və 

müəssisələrin qaz təchizatı sisteminə verilir. Təbii qaz 

tərkibində hidrogensulfid olmadıqda iysiz olur. Qaz sızmasını 

aşkar etmək üçün onun tərkibinə kəskin iyə malik maddələr 

qatırlar (məsələn,  С2Н5SH). 

Neft yataqlarından çıxarılan səmt qazları – neft qazları – 

neftdə həll olmuş halda olur və ondan neft hasilatı zamanı 

ayrılır. Neft qazlarının tərkibində çoxlu ağır karbohidrogenlər 

də olur. Onun tərkibi: 
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4 40 50%CH   ,           2 6 15 20%C H    

3 8 11 18%C H   ,             4 10 7 8%C H    

5 12 4 5%C H   ,               2 3 10%N    

yanma istiliyi isə HQ =56 – 60 MCoul/m
3
 olur. 

Səmt qazlarının emalı zamanı ondan qaz benzini,  

mayeləşdirilmiş qazlar (propan və butan) və quru qazlar (metan 

və etan) alırlar. 

Kömür yataqlarından hasil olunan səmt qazları – şaxta 

qazları – kömür layları arasında olur və kömürün yer altından 

hasil olunması zamanı ayrılır. Kömür layları emal olunmazdan 

əvvəl deqazlaşdırma prosesinə uğradılır, şaxtaların istismarı 

zamanı isə oranın havası təmizlənir.  

Süni qazlar bərk və maye şəkilli yanar maddələrin emalı 

zamanı alınır. Süni qazlara aşağıdakılar aiddir: 

 quru distillə qazları, 

 qazlaşdırma qazları, 

 mayeləşdirilmiş qazlar,  

 kimya sənayesi qazları. 

Üzvi mənşəli yanar maddələr quru distillə prosesinə 

düçar edilir. Hava daxil olmadan qızdırılma zamanı mürəkkəb 

maddələrin daha sadə qaz, maye və bərk   maddələrə çevrilməsi  

prosesi baş verir. Quru distillə qazlarına aiddir:  

 Neft-zavod qazları – neftin fraksiyalı emalı prosesində 

alınır; 

 Koks qazları – daş kömürdən koksun istehsalı zamanı 

alınır;  

 Yarımkoks qazları – torf, boz və daş kömürün emalı 

zamanı alınır.   

Qazlaşdırma qazlarına torf və ya kömürün oksidləşdirici-

lərlə təsiri nəticəsində alınan generator qazları da aiddir.  

Generator qazları – natamam yanma və quru distillə məhsul-
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larının qarışığıdır. Generator qazlarının tərkibində 30%-ə qədər 

CO olur. 

Mayeləşdirilmiş qazlar, yüksək təzyiq altında, maye 

şəklində olur. Təzyiqin azaldılması zamanı reqazlaşdırma 

prosesi baş verir. Mayeləşdirilmiş qazların tərkibində propan, 

butan və ya onların qarışığı olur. Mayeləşdirilmiş qazlar qaz 

kondensat yataqlarından alınan təbii qazlardan,  neft 

qazlarından və ya neft zavod qazlarından  alınır. 

Kimya sənaye qazları xüsusi işlənmiş texnologiyalar 

əsasında alınır. Məsələn, ammonyakın istehsalı yüksək təzyiq 

və yüksək temperaturda, həmçinin, katalizatorların iştirakı ilə 

hidrogen və azot əsasında həyata keçirilən sintez prosesinə 

əsaslanır. Yanar texnogen qazlar aşağıdakı məqsədlər üçün 

istifadə olunur: 

 məişət yanacağı kimi, 

 nəqliyyatın texnogen quruluşlarında mühərrik yanacaqları 

kimi, 

 sənayenin texnogen quruluşlarında energetik və ya 

texnoloji yanacaq kimi,   

 kimya sənayesinin texnogen quruluşlarında məhsul 

istehsalında xammal kimi, 

 sənayenin texnogen quruluşlarında istidaşıyıcı kimi və s.  

 

4.1.1.  Qazların yanma prosesləri 

Homogen sistemlərin yanma xüsusiyyətləri kritik şəraitin 

yaranması ilə əlaqədardır, başqa sözlə, verilən konkret yanar 

qarışıq üçün xarakterik olan, müəyyən parametrlər həddində 

reaksiya öz-özünə sürətlənir, parametrlər həddindən kənarda isə 

reaksiya öz-özünə sürətlənmədən stasionar baş verir. Belə 

parametrlərə qarışığın tərkibi (yanar maddənin qatılığı və 

oksidləşdirici), qabın materialı, və s. aiddir. Yavaş haldan sürətli 

hala keçid kəskin xarakter daşıyır. Reaksiya gedən qabın 
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ölçülərinin, temperaturun və ya yanar maddənin qatılığının 

azacıq dəyişməsi reaksiyanın gedişatının radikal dəyişməsinə 

səbəb olur. Bəzi hallarda, alışma mənbəyinin (məsələn, alovun) 

daim təsir etməsinə baxmayaraq alışma baş vermir. Yanar 

maddə ilə oksidləşdiricinin  qarşılıqlı təsiri ancaq alov zonasında 

baş verir və alov öz-özünə yayılmır. Tədricən bütün qarışıq 

reaksiyaya girir. Yanar maddənin tam sərf olunma vaxtı 

yandırma mənbəyindən - onun gücündən, temperaturundan, təsir 

sahəsindən asılıdır. Əgər qarışığın parametrləri alışma 

həddindədirsə, o halda yandırma mənbəyinin qısamüddətli təsiri 

qarışığın tez yanmasına və ya partlayışın baş verməsinə kifayət 

edir. Qarışığın öz-özünə alışma xassəsinə qatılığın təsirini 

nəzərdən keçirək. Məlumdur ki, qaz qarışıqlarının alışma 

proseslərinin baş verməsi üçün yanar qarışığın qatılığı müəyyən 

həddə - alışma temperaturunun yuxarı və aşağı  hədləri arasında 

olmalıdır. Yanar qarışıqların alışma temperatur hədləri yanar 

maddənin növündən, oksidləşdiricidən, prosesin aparılması üçün 

istifadə olunan qurğudan (avadanlığın quruluşundan, onun 

divarının materialından), qaz qarışığında kənar qatışıqların 

olmasından asılıdır. Cədvəl 4.1-də bir sıra qaz qarışıqlarının 

alışma temperatur hədləri göstərilmişdir.  

Havanın oksigen ilə əvəz olunması zamanı hər iki hədd 

artır, belə ki, aşağı hədd azacıq, yuxarı hədd isə daha güclü artır. 

Məsələn, hidrogenin oksigen ilə aşağı alışma həddi  4,7%, 

olduğu halda, yuxarı həddi  93,9% olur. Metanın oksigen ilə 

aşağı alışma həddi 5,4%, yuxarı həddi  59,2% olur.  

Məlum olduğu kimi, kimyəvi reaksiyaların sürəti təsirdə 

olan reagentlərin, yəni verilən halda yanar maddə və 

oksidləşdiricinin qatılıqlarının vurma hasili ilə mütənasibdir. 

Aşağı hədd yanaq maddənin aşağı qatılığı ilə xarakterizə olunur, 

ona görə də sürət az olur və proses öz-özünə sürətlənmədən 

sönür. Yuxarı hədd  oksidləşdiricinin az qatılığı, yəni onun 

yanma prosesinin inkişafı üçün çatışmaması ilə əlaqədardır.                            
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 Cədvəl  4.1. 

Qaz qarışıqlarının alışma temperatur hədləri 

Qaz halında olan 

maddələr 

Alışma həddi, % həcm. 

Aşağı Yuxarı 

Аmmonyak NH3 15,5 27 

Asetilen С2Н2 2,5 80 

Aseton (СН3)2СО 2,6 12,8 

Hidrogen, Н2 4,0 74,2 

Мetan СН4 5,0 15,0 

Dəm qazı СО 12,5 74,2 

Propan С3Н8 2,1 9,4 

Etanol С2Н5ОН 3,3 18,9 

Dietilefiri (С2Н5)2О 1,9 36,5 

Benzol С6Н6 1,4 6,8 

 

Yanar maddə ilə oksidləşdiricinin stexiometrik nisbəti, 

başqa sözlə yanar maddə ilə oksidləşdirici arasında gedən 

reaksiyanın müvafiq əmsalları arasındakı nisbət yanma 

prosesləri üçün ən optimal hesab olunur. Yanar maddələrin 

oksigen və hava ilə qarışığının yuxarı hədləri arasındakı kəskin 

fərq havanın tərkibində oksigenin miqdarının cəmi 21 % olması 

ilə əlaqədardır. Havanın oksigen ilə əvəz olunması zamanı,  

yanar qarışıqda oksigenin qatılığı demək olar ki, beş dəfə artır, 

ona görə də onun çatışmamazlığı yanacağın daha yüksək 

qatılıqlarında baş verir. Alışma prosesinin aşağı həddinin olması 

nəticəsində, çox nadir hallarda, yanacağın tam yanma prosesi 

baş verir. Bu hal, xüsusən, yanacağın məşəllərdə  qalma  

müddəti çox qısa olduğu qurğularda (məsələn, daxili yanma 

mühərriklərində) baş verir. Onlarda həmişə reaksiyaya girməyən 

yanacağın (qaz, benzin, dizel yanacağı və s.) atmosferə atılması 

baş verir. Böyük İES-da yanma uzun məşəllərdə baş verir və 

yanmayan yanacağın payı xeyli aşağı olur.  
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Qazşəkilli maddələrin mürəkkəb yanma prosesləri daha 

sadə reaksiyalardan təşkil olunur və aşağıdakılardan ibarətdir: 

а) texnogen quruluşda reaksiya həcmində qalıq təzyiqin 

təsiri altında  qazların yerdəyişməsi; 

b) yanar qarışığın əmələ gəlməsinə səbəb olan molekul-

yar və molyar diffuziya təsirindən yanar sistem komponent-

lərinin yerdəyişməsi; 

c) yanar sistem komponentlərinin qızdırılması; 

d) istilik enerjisinin ayrılması və udulması, yanma 

məhsullarının əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunan yanar qarışıq 

həcmində yanacağın oksidləşdirici ilə kimyəvi təsiri; 

e) reaksiya həcmində temperaturlar fərqi nəticəsində 

yanar sistem komponentlərinin hərəkəti (termodiffuziya); 

ə) yüksək və alçaq təzyiq zonalarının(sahələrinin), 

enerjinin ayrılması və udulması zamanı yanma məhsullarının 

sıxılması və genişlənməsi nəticəsində, sıxlaşma – seyrəklənmə 

dalğası şəklində əmələ gələn yerdəyişməsi.   

Yerdəyişmə və təsir mexanizmindən asılı olaraq, yanma 

prosesləri kinetik, diffuziyalı-kinetik və diffuziya xarakterli ola 

bilər. Kimyəvi təsir prosesləri üstünlük təşkil edən yanar 

sistemdə kinetik yanma prosesləri müşahidə olunur, diffuziyalı 

təsir prosesləri üstünlük təşkil edən yanar sistemdə diffuziyalı 

yanma prosesləri baş verir. Qazların çoxsaylı yanma prosesləri 

içərisində bir sıra tipik sxemləri ayırmaq olar:  

1. Qapalı həcmdə kinetik yanma sxemi. Tərkibində hava 

olan yerin (şaxtanın) qapalı həcminə texnogen quruluşlardan 

(və ya kömür layından) sızma nəticəsində yanar qaz daxil olur. 

O, hava ilə qarışaraq stexiometrik tərkibli yanar qarışıq əmələ 

gətirir. Qarışıq yandırma mənbəyindən lokal alışmaya  məruz 

qalır.  Alovun bütün həcm boyunca yayılması deflaqrasiyalı və 

ya detonasiyalı xarakter daşıyır. Deflaqrasiya yalnız xüsusi 

şəraitlərdə  detonasiyaya  keçir. 

2. Kinetik məşəlin sxemi. Texnogen qurğunun reaksiya 

zonasına odluğun köməyi ilə qabaqcadan qarışdırılmış, 
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yanmaya hazır olan qaz-hava qarışığı verilir. Odluğun çıxışında 

qarışıq alışır, reaksiya fəzasında yanma məşəl həcmində baş 

verir. Yenidən reaksiya fəzasına daxil olan qarışıq aktivləşir, 

başqa sözlə, alışma temperaturuna qədər qızdırılır və yanma 

məhsullarının enerjisi ilə odlanaraq yanır. 

3. Atəş(od) kürəsinin sxemi. Qapalı olmayan hava 

fəzasına nisbətən qısa müddətdə, sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş 

qaz olan rezervuarın dağılması nəticəsində azad olmuş, böyük 

miqdarda yanar maddə daxil olur. Qaz genişlənir, hava ilə 

qarışır və zəngin qarışıq əmələ gətirir. Qarışıq yandırma 

mənbəyindən yerli alışmaya məruz qalır. Yanma diffuziyalı-

kinetik xarakter daşıyır və atəş (od) kürəsinin əmələ gəlməsinə 

səbəb olur.  

4. Diffuziyalı məşəlin sxemi. Texnogen qurğunun 

reaksiya fəzasına odluğun köməyi ilə ayrı-ayrılıqda qaz və hava 

verilir. Qaz və hava odluğun çıxışındakı reaksiya zonasında 

qarışdırılır.  Qarışıq alovlanma temperaturuna qədər qızdırılır 

və yanma məhsullarının istilik enerjiləri hesabına yanır. 

Qarışığın yanması diffuziya məşəlin həcmində baş verir.  

5. Atmosfer məşəlinin sxemi. Qeyri məhdud hava 

sahəsinə texnogen qurğudan sızma nəticəsində qaz daxil olur. 

Qurğunun çıxışındakı hava fəzasında qarışığın əmələgəlməsi və 

diffuziya məşəli həcmində yanma prosesləri baş verir.   

 

4.1.2. Qapalı həcmdə qazların kinetik yanma prosesləri 

Əgər qarışığın tərkibindəki qazın qatılığı yanma şəraitinə 

uyğun olarsa, o halda qaz-hava qarışığının yanma prosesi baş 

verir:  A Ye e e   

burada Ae , Ye  – müvafiq olaraq, alovun yayılmasının aşağı və 

yuxarı qatılıq hədləridir (% ilə).  

Fərz edək ki, ilkin qarışıq hərəkətsizdir və olduqca 

böyük, lakin bərk səthlərlə məhdudlaşan həcm sahəsi  tutur. Bu 
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halda, qaz-hava qarışığının yanma prosesi aşağıda göstərilən bir 

neçə mərhələdən ibarətdir: 

– qarışığın yandırma mənbəyindən alışma temperaturuna 

qədər yerli qızdırılması; 

– istilik enerjisinin ayrılması və yanma məhsullarının 

əmələ gəlməsi ilə gedən kimyəvi reaksiya baş verən yanma 

zonasının formalaşdırılması; 

– yanma zonasının normal yayılması; 

– yanma zonasının turbulizasiyası nəticəsində laminar 

rejimin turbulent rejimə keçməsi; 

– xüsusi deflaqrasiya şəraiti  olduqda detonasiyaya 

keçilməsi. 

Qarışığa yandırma mənbəyi daxil edilir, qarışığın yerli 

həcmi yandırma mənbəyindən alovlanma temperaturuna qədər 

qızdırılır və bilavasitə yanma prosesi başlayır. Yandırma 

mənbəyi ətrafında qarışığın yanması baş verərsə, bu qonşu 

layların da qızmasına səbəb olar. Ona görə də, qonşu laylarda 

yanma kimyəvi reaksiyası başlayır. Bu laylarda kiçik həcmli 

qazların yanması yanma prosesinə sonrakı layların da daxil 

edilməsinə səbəb olur və s. Yanma zonası alovun normal sürətlə 

yayılmasını təmin etməklə  qarışıq boyu yerdəyişməyə məruz 

qalır. 

 Müəyyən şəraitlərdə yanma proseslərinin öz-özünə 

sürətlənməsi mümkündür. Ayrılan istilik enerjisi yanma 

məhsullarını qızdırır. Qızdırılmış qazlar ilkin qarışığa nəzərən 

kiçik sıxlığa malik olur, odur ki, yanma zonasında təzyiqin yerli 

yüksəlməsi müşahidə olunur. Təzyiqin tarazlaşdırılması 

qazların turbulizasiyasına səbəb olur. Qapalı fəzada, çətin 

şəraitdə ümumi təzyiqin artması baş verir. Reaksiya həcmini 

məhdudlaşdıran kələ-kötür səthlər turbulent təsiri göstərir. 

Nəticədə, laminar yanma turbulent yanmaya keçmə 

qabiliyyətinə malik olur. Yanmanın laminar zonasının sərhəddi 

dəqiq xətlə ayrılır, onlar düz xətli və alovun yerdəyişmə 

istiqamətinin normalıdır (şəkil 4.1).   
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Şəkil 4.1. Laminar və turbulent rejimdə yanma zonası 

 

Turbulent yanma zonası kifayət qədər genişdir, onun 

əyrixətli sərhədini dəqiq  müəyyən etmək mümkün deyil. 

Turbulent alov ayrı-ayrı ocaqlardan ibarət olan yanma 

zonasıdır.  

Alovun turbulent yayılma sürəti turbulent döyünmə 

miqyasından asılıdır. Geniş miqyaslı turbulentlikdə, döyünmə 

miqyası laminar yanma zonasının enindən böyük olarsa, o 

halda yanar ocaqlar yanar qarışığa daxil olur. Вunun 

nəticəsində, turbulent yanma zonası öz ölçülərini artırır, 

qarışığın qızmasını intensivləşdirir, yanma reaksiyasının sürəti 

artır. Alovun turbulent yayılma sürəti normal sürətdən xeyli çox 

olur. Deflaqrasiya zamanı qarışığın qızdırılması molekulyar və 

turbulent diffuziyanın istilikkeçirməsi üsulu ilə baş verir. 

Yanmanın öz-özünə sürətlənməsi xüsusi hallarda detonasiyanın 

meydana gəlməsinə səbəb olur. Turbulent deflaqrasiya alov 

cəbhəsində yanma məhsulları təzyiqinin xeyli artması ilə 

müşayiət olunur və böyük amplitudalı təzyiq dalğasının əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Təzyiq dalğası öz yerdəyişməsi zamanı 

qarışığı alışma həddinə qədər sıxarsa, o halda deflaqrasiya 

detonasiyaya keçir. Detonasiya zamanı qarışıq adiabatik rejimə 

yaxın şəraitdə, tez sıxılma nəticəsində alışma temperaturuna 

qədər qızır. Kimyəvi çevrilmə zonası qarışıq həcmində 

detonasiya sürəti ilə yerdəyişir ki, bu haldakı sürət də turbulent 

sürətdən xeyli yüksək olur.  
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4.1.3. Qazların məşəldə yanması 

Laminar axın rejimində, reaksiya fəzasına yanmaya hazır 

qarışıq istiqamətləndirən sadə odluq-borucuq məşəlini nəzərdən 

keçirək. Şəkil 4.2-də Wmin-dan Wmak-a qədər 5 sürət üçün 

kinetik məşəlin uzunluqları göstərilmişdir. W1=Wmin – ifadəsi  

məşəlin mövcud ola biləcəyi minimal keçmə sürətidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şəkil 4.2. Wmin-dan Wmak-a qədər 5 sürət üçün kinetik məşəlin 

sxemi  

 

W< Wmin = Un olduqda alov odluğun daxilinə keçir və 

qarışığın qarşısında yayılır. Alovun odluğun daxilinə sıçraması 

qaz borusu daxilində yanmaya səbəb olur, bəzən də partlayış 

baş verir. Wmin olduqda  məşəl minimal uzunluğa və təmiz 

laminar rejimə malik olur.   

Keçmə sürətinin artırılması  ilə məşəlin ölçüləri də artır, 

W3 – maksimal uzunluq olur. Laminar məşəlin xarici sərhədi 

axının açılma bucağı ilə müəyyən edilir. Yanma zonası yanma 

konusuna malikdir. Yanma, məşəli turbulizasiya edir. 

W1        W2           W3             W4                   W5 
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Turbulizasiya ilk növbədə məşəlin ucunda meydana çıxır. 

Laminar konusun turbulent yanma zonasına çevrilməsi baş 

verir. W5 = Wmax olduqda hələ laminar yanma konusu qalığı 

qalır ki, bu da yenidən daxil olan qarışığın fasiləsiz alışmasını 

təmin edən alışdırma zonası rolunu oynayır.  

Sürəti maksimal sürətdən artıq olan (W > Wmax) yandırıcı  

zona turbulent pulsasiya nəticəsində dağılır, alov odluqdan 

ayrılır, yanma prosesi öz dayanıqlığını itirir, ya da tamamilə 

kəsilir. Kinetik turbulent məşəlin quruluşu şəkil 4.3-də 

göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.3. Kinetik turbulent məşəlin sxemi 

1 – qarışığın verilməsi üçün odluq; 2 – soyuq qarışıq zonası;         

3 – turbulent yanma zonası; 4 – yanıb qurtarma zonası;                 

5 – yanma məhsulları zonası 

 

Diffuziyalı yanma prosesi yanacağın və oksidləşdiricinin 

yanma zonasına ayrı-ayrılıqda daxil olması və qazın artıq 

təzyiqinin təsiri ilə yanar sistem komponentlərinin hərəkəti  

zamanı baş verir. Bu halda, qarışıq əmələgəlməsi prosesləri 

məşəlin xarakteristikasını müəyyən edir. 

   1               2                     3            4             5 
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Qazın qeyri-məhdud hava fəzasına sızmasından əmələ 

gələn atmosfer məşəlinin quruluşu şəkil 4.4 -də göstərilmişdir.  
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       2 

                   1                                 d0 

                                                       

Şəkil 4.4.  Diffuziyalı məşəlin sxemi 

1 – içərisində artıq təzyiqə malik, yanar qaz olan texnogen 

qurğu; 2 – yanar qazla doldurulmuş məşəl zonası; 3 – hava-qaz 

qarışığının əmələ gəlmə zonası; 4 – yanma zonası; 5 – sönmə 

zonası; 6 – yanma məhsulları zonası; 7 – məşəlin xarici sərhədi 
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Karbohidrogen qazlarının yanması zamanı diffuziyalı 

məşəlin uzunluğu aşağıdakı ifadənin köməyi ilə müəyyən 

edilir:  

  

0,17
2

0
0

0

60ML d
g d

 
   

 
                         (4.1) 

burada 0d  – qazın sızıb keçdiyi deşiyin diametri; 0  – qazın 

keçmə sürəti; g  – sərbəst düşmə təcilidir.  

Yanma prosesi baş verərkən təbii qaz keçən magistral 

boru kəmərlərinin dağılması, uzunluğu bir neçə yüz metr olan 

məşəlin əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunur.  

 

4.1.4. Yanıcı qarışıqların öz-özünə alovlanma proseslərinin 

istilik nəzəriyyəsi anlayışı 

Həcmi V və divarının temperaturu То olan hermetik qaba 

temperaturu T olan yanıcı qaz-hava qarışığı yerləşdirilir.  

Qarışıqda oksidləşmə prosesi başlayır. Arrenius nəzəriyyəsinə 

əsasən reaksiya sürəti üçün  aşağıdakı tənlik doğrudur: 

20 expy O

E
W K C C

RT

 
     

 
                      (4.2) 

burada 0K  – reaksiyanın sürət sabiti; yC və 
2OC  – müvafiq ola-

raq yanacaq və oksidləşdiricinin (O2) qatılığı; E  – aktivləşmə 

enerjisi; R – universal qaz sabitidir. 

Ayrılan istilik (q+) qarışığın qızdırılmasına sərf olunan 

və ətraf mühitə səpələnən istilik miqdarıdır:      

yq Q W V    ,  kCoul/s,                       (4.3) 

burada  Qy – reaksiyanın istilik effektidir, kCoul/mol; 

və ya 

20 expy O

E
q Q V K C

RT

  
      

 
                   (4.4) 
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Əgər qarışığın temperaturu T qabın divarının temperatu-

rundan (То- dan) yüksək, yəni Т > То  olarsa, bu halda qarışıq 

öz temperaturunu divara ötürür və bu istiliyi hesablamaq üçün 

Nyutonun düsturundan istifadə edilir: 

0( )q T T   ,    kCoul/m
2
s                 (4.5) 

burada  - istilikötürmə əmsalıdır, kCoul/m
2
dərəcə ilə. 

Qabın ümumi səthini (S) nəzərə alsaq istilik sərfi üçün 

aşağıdakı tənliyi almış olarıq:         

0( ) Sq T T    ,     kCoul                     (4.6)  

(4.4) və (4.6) ifadələrinin analizi nəticəsində sistemin istilik 

halının qabın divarının temperaturundan və yanar qarışığın 

özünün xarakterindən asılı olaraq necə dəyişdiyini görmək olur. 

Ayrılan q  və ötürülən q  istilik dəyişməsinin temperaturdan 

asılılığı şəkil 4.5-də göstərilmişdir.  

 

.  

Şəkil 4.5. Ayrılan q  və ötürülən q  istilik dəyişməsinin 

temperaturdan asılılığı 
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Qrafiki olaraq q  eksponensial, q  isə düz xətti  asılılığı (şəkil 

4.5) ifadə edir. Qabın divarının T01 = const temperaturunda 

sistemin halını nəzərdən keçirək. Əgər Т temperaturu T01-dən 

kiçik olarsa (qrafikin başlanğıcı), bu halda daxil olan istilik sərf 

olunan istilikdən çox, yəni q > q  olur, ona görə də qarışıq 

qızmağa başlayacaq və A nöqtəsində tarazlıq halı yaranacaq. 

Bu nöqtədə, təbii ki, kimyəvi reaksiya davam edir, lakin 

qarışığın temperaturunun azacıq artması nəticəsində sistem 

yenidən bu nöqtəyə qayıdacaq, çünki burada (A nöqtəsindən 

sağda) sərf olunan istilik daxil olan istilikdən yüksəkdir. Sola 

doğru yerdəyişmə zamanı sistem yenə də A nöqtəsinə 

qayıdacaq, əksinə burada daxil olan istilik sərf olunan istilikdən 

çoxdur. Beləliklə, A nöqtəsində sistem möhkəm tarazlıq 

halında olur və reaksiya çox sakit halda komponentlərin 

tamamilə sərf olunmasına qədər gedir.  

Qabın divarının temperaturu Т02–yə qədər artırılsa, 

birbaşa istilikötürmə öz-özünə paralel olaraq sağa doğru 

yerdəyişəcək və gələn istilik əyrisi ancaq C nöqtəsinə uyğun 

gələcək. Başlanğıcda yanar qarışıq Тα temperaturundan Тс 

temperaturuna qədər qızdırılır və sistem C nöqtəsinə keçir,               

( q  = q ) tarazlıq halı yaranır. Qarışığın temperaturu Тс-dən 

azacıq  artıq olsa sistem dərhal sağa yönələr və gələn istilik  

sərf olunan istilikdən çox olar. Odur ki, qarışıq çox sürətlə 

eksponensial qanuna uyğun olaraq öz-özünə alovlanma 

temperaturuna qədər qızacaq, yəni istilik partlaması  baş 

verəcək. Beləliklə, divarın temperaturu Т02, birbaşa ayrılan 

istiliyə toxunan əyri, stasionar rejimin mövcudluğunun son 

həddi, yəni, öz-özünə alovlanmanın kritik temperaturu olur. 

Şəkil 4.5-dən göründüyü kimi, bu temperatur həqiqi öz-özünə 

alovlanma temperaturu Тс-dən xeyli aşağıdır. Yanar qarışığın 

Т02 temperaturundan Тс temperaturuna qədər öz-özünə qızması 

üçün lazım olan müddət istilik partlamasının (öz-özünə 

alovlanma) induksiya dövrü adlanır. İnduksiya dövrü bir çox 
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hallarda 5 və daha çox saniyəyə çatır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

real sistemlərdə öz-özünə alovlanma prosesi yalnız təmiz zəncir 

və ya yalnız təmiz istilik mexanizmi üzrə baş vermir. 

Təcrübədə çox hallarda öz-özünə alovlanmanın qarışıq 

mexanizmi, zəncirvari-istilik müşahidə olunur, lakin burada 

nəzərdən keçirilən qanunauyğunluqlar qarışıq mexanizm üzrə 

gedən proseslər üçün də doğrudur. 

 

4.1.5. Qazlarda deflaqrasiyalı (partlayışlı) yanma  

Aktiv mərkəzlərin diffuziyası və istiliyin alov cəbhəsin-

dən yanmamış qarışığa ötürülməsi yolu ilə alovun yanar qaz 

qarışığında yayılması prosesinə deflaqrasiya deyilir.  

Deflaqrasiya ‒ partlayıcı maddələrin partlayışsız yanma-

sıdır. Deflaqrasiyanın minimal sürəti alovun normal yayılma 

sürəti ilə müqayisə edilə bilər. Belə deflaqrasiya zəif 

deflaqrasiya adlanır. Səs sürətinə yaxın sürətə malik olan 

deflaqrasiya isə güclü deflaqrasiya adlanır. Güclü deflaqrasiya 

müəyyən şəraitdə öz-özünə detonasiyaya  keçə bilər.  

Normal yanma dəyişkən xarakterli bir prosesdir və bağlı 

fəzada öz-özünə sürətlənməyə meyllidir. Buna səbəb, qazın 

qabın divarına sürtünməsi və qarışıqda təzyiqin dəyişməsi 

nəticəsində alov cəbhəsinin əyilməsidir. Alovun boru içərisində 

yayılması prosesini nəzərdən keçirək. Partlayışla yanma 

prosesinin əmələ gəlmə sxemi şəkil 4.6-da göstərilmişdir. 

Əvvəlcə borunun açıq tərəfindən alov normal sürətlə 

yayılır, belə ki, yanma məhsulları sərbəst genişlənərək xaricə 

çıxır. Qarışığın təzyiqi dəyişmir. Alovun bərabər yayılma 

müddəti borunun diametrindən, yanacağın növündən və onun 

qatılığından asılıdır. Alov cəbhəsinin genişlənmə dərəcəsindən 

asılı olaraq borunun daxilində reaksiya məhsulları ilkin qarışığa 

nəzərən böyük həcmə malik olur və xaricə çıxmağa macal 

tapmır, və buna görə də orada təzyiq  artır.   
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Şəkil 4.6. Partlayışla yanma prosesinin əmələ gəlmə sxemi. 

I – Yanma məhsulları; II – ilkin maddələr; III – alov cəbhəsi 

 

Bu təzyiq hər tərəfə təsir göstərir və buna görə də, alov 

cəbhəsi qarşısında ilkin qarışıq alovun yayılması istiqamətinə 

tərəf hərəkət edir. Divara bitişik olan laylar tormozlanır. 

Borunun mərkəzində alov ən böyük sürət, borunun 

divarlarında(orada istilik ötürülməsi hesabına)  isə  ən kiçik 

sürət alır. Ona görə də, alov cəbhəsi alovun yayılması tərəfə 

dartılır, onun səthi isə böyüyür. Buna mütənasib olaraq, vahid 

zamanda yanan qarışığın miqdarı artır ki, bu da təzyiqin 

artmasına səbəb olur. Təzyiqin artması qazın hərəkət sürətini 

artırır və s. Beləliklə, alovun yayılmasının çox sürətlə, saniyədə 

yüzlərcə metrə qədər artması  baş verir.  

Öz-özünə sürətlənən yanma reaksiyası qonşu reaksiya 

məhsulları layından istilik  ötürülməsi yolu ilə yayılarsa, o 

zaman yanar qaz qarışığında alovun yayılma prosesi 

deflaqrasiya adlanır. Adətən, deflaqrsiyalı yanma prosesinin 

sürəti səs sürətindən, başqa sözlə 333 m/san-dən az olur.  

 

4.1.6. Yanar qazlarda deflaqrasiya zamanı təzyiq dalğası 

Stexiometrik tərkibli tərpənməyən yanar qarışıqla 

doldurulmuş sistemi nəzərdən keçirək. Yanar qarışıq həcmində 

yanma zonası yerdəyişərək hərəkət edən yanma məhsulları 

əmələ gətirir.  

 
II            I 

             III 
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Düz alov cəbhəsi götürək və elə koordinat sistemi  seçək 

ki, bu alov cəbhəsi tərpənməyən (sabit) olsun. Belə koordinat 

sistemində, alov cəbhəsinə düz bucaq altında yanar qaz axını 

gəlir və yanma məhsulları axıb gedir. Alov cəbhəsinin səthi 

qaz-dinamiki partlama səthi olur. Qaz-dinamiki partlama 

səthində aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilir:  

a) kütlə axını:  

1 1 2 2 mu u j                                 (4.7)               

burada 1 , 2  – yanar qarışığın və yanma məhsullarının sıxlı-

ğı; 1u – cəbhəyə nəzərən qarışığın hərəkət sürəti; 2u  – cəbhəyə 

nəzərən yanma məhsullarının hərəkət sürəti; mj – kütlə axınıdır, 

kq/m
2
/s. 

b) impuls axını (hərəkət sayı): 
2 2

1 1 1 2 2 2P u P u                               (4.8)                  

burada 1P  – dalğa cəbhəsinin qarşısında yanar qarışığın təzyiqi; 

2P  – dalğa cəbhəsində yanma məhsullarının təzyiqidir. 

c) enerji axını: 

      

2 2

1 1 1 1 1 1 2 2

1 1

2 2
u h u u h u 

   
           

   
              (4.9)                     

burada 1h  – fiziki və kimyəvi təşkiledicilər daxil edilmiş tam 

entalpiyadır. 

1 1 1 1h e P Q                                 (4.10)                      

1e  – daxili enerji; 1 11/   – xüsusi həcm; Q  – yanma reaksi-

yasının istiliyidir.  

2 2 2 2h e P                                    (4.11)           

2h  –  yanma məhsullarının entalpiyasıdır. 

(4.7) tənliyindən aşağıdakı ifadəni alırıq:  
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1 1mu j  
 
;    

2 2mu j  
                        

(4.12)        

(4.8) tənliyində  (4.12) tənliyindəki ifadələr nəzərə alınsa    

2 2 1

1 2

m

P P
j

 





                                   (4.13.) 

olar.                   

 (4.9) tənliyindən alınır:  

 2 2 2

2 1 1 2

1

2
mh h j                       (4.14.) 

(4.14) tənliyində (4.13) tənliyindəki Jm-in  qiymətini nəzərə 

alsaq Qyuqonio adiabatını alarıq 

    QPPее  211212
2

1


            
(4.15) 

Deflaqrasiya zamanı təzyiq dalğası öz-özünə yayılan 

kimyəvi çevrilmə zonasında, başqa sözlə yanma zonasında 

yanar maddənin həcm boyu yerdəyişməsi nəticəsində yaranan 

təzyiq dalğasıdır.  

Laminar rejimdə yanma zamanı Qyuqonio adiabatı 

nəzərə çarpacaq dərəcədə sadələşdirilə bilər. Sadələşdirmə 

onunla əlaqədardır ki, alov cəbhəsinə nəzərən hərəkət edən qaz 

axını enerjisinin payı istilik və kimyəvi enerjiyə nisbətən az 

olur. 

Alovun yayılma sürəti  az olduğundan qazın genişlənməsi 

nəticəsində onun hərəkətinin sürətlənməsinə səbəb olan 

cəbhədə təzyiq düşküsü orta təzyiq səviyyəsinə nəzərən az olur 

və aşağıdakı tənliklə ifadə olunur:    

2 2

1 2 2 2 1 1

2

1 2 21

P P k M k M

P k M

   


 
                     (4.16.) 

burada 1k , 2k  – yanar qarışıq və yanma məhsulları üçün 

adiabat göstəriciləri; 1M , 2M  – alov cəbhəsinə nəzərən hərəkət 

edən yanar qarışıq və yanma məhsulları üçün Max ədədidir: 
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1 2 1 1 2 2
1 2 1 2

1 2 1 2

; ; ;
u u k P k P

M M C C
C C  

 
          (4.17) 

burada 1u  və 2u – alovun normal yayılma sürətləri; 1C , 2C  – il-

kin qarışıqda və yanma məhsullarında səs sürətidir. 

Yanma məhsulları üçün Max ədədi həmişə soyuq qazların 

Max ədədindən çox olur. Adiabat göstəricisinin sabitlik 

şəraitində   

 

1 2
2 1 1

2 1

T
M M M

T




   

 

                   (4.18) 

olur. 

burada 1T , 2T – ilkin qarışıq və yanma məhsullarının temperatu-

rudur, K. 

Yanmanın turbulent rejimində deflaqrasiya dalğasının 

yayılma sürəti əhəmiyyətli dərəcədə artır, ( 2M 1), cəbhədə 

təzyiqin aşağı düşməsi hiss olunmağa başlayır və deflaqrasiyalı 

partlayışın zərbə dalğası meydana gəlir. Bu dalğa 

detonasiyadan əvvəlki dalğa olur və dəyişkən parametrlərlə 

xarakterizə olunur. Ümumi halda, təzyiqin atmosfer təzyiqindən 

detonasiya dalğasındakı təzyiqə qədər artması baş verir. 

 
4.1.7. Deflaqrasiyalı partlayış parametrləri 

Qazşəkilli mühitdə, qapalı fəzada meydana gələn həcmli 

partlayışa deflaqrasiyalı partlayış deyilir. Turbulent proseslər 

mürəkkəb olduğundan, deflaqrasiyalı partlayışın kəskin qeyri- 

stasionar yanma parametrləri eksperiment dəlilləri əsasında 

sadələşdirilmiş formada müəyyən edilir. Deflaqrasiya dalğası 

cəbhəsində, qapalı fəza buluduna təsir göstərən təzyiq aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə müəyyən olunur:   
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3

3

1

3 22 2
2

1 1 3 1

1 1 1
1

k

k
xp

c

m Q k kP P
k x

P P V k P

 
                

 

 

1 2

1

1
1c c

k kV V
x

V k V

  
   

 
                           (4.19) 

burada V  – yanar qarışığın həcmi; cV  – qapalı fəzanın ümumi 

həcmi; 1k , 2k , 3k – müvafiq olaraq, yanar qarışığın, yanma 

məhsullarının və havanın adiabat göstəriciləri; m  – yanar 

maddənin kütləsi; xpQ  – yanma reaksiyasının istiliyidir.  

Verilən ifadə əsasında istehsalat binalarının partlayış 

təhlükəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan bir neçə  

ifadə alınır. Əgər yanar maddə C, H, O, Cl, Br, I, F 

atomlarından ibarət olarsa, o halda    

2 1

max

2 1

100 1у

sh q st d

m ZP P

P P V С k


  

 
                  (4.20) 

olar. 

burada max

2P  – standart metodika əsasında eksperiment yolu ilə 

alınan deflaqrasiyalı dalğa cəbhəsində maksimal təzyiqdir;             

уZ  – yanar maddənin partlayışlı yanma prosesində iştirakını 

nəzərə alan əmsal; q  – yanar qazın sıxlığı; shV  – binanın 

sərbəst həcmi; dk  – binanın hermetikliyinə və yanma prosesi-

nin qeyri adiabatlığına edilən düzəliş əmsalı; stС – yanar mad-

dənin stexiometrik qatılığı:          

100

1 4,84
stC




 
                              (4.21) 

burada   – yanma reaksiyasının xüsusi stexiometrik əmsalıdır.  

Digər elementar tərkibli yanar maddələr üçün 
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2 1

1 1

1H у

св H р н

m Q ZP P

P V с Т k

 
 

  
                 (4.22) 

olur.

 

burada HQ  – yanma istiliyi; H  – havanın sıxlığı; рс  – sabit 

təzyiqdə havanın istilik tutumu; 
1Т  – binanın başlanğıcdakı 

temperaturudur. 

 

4.2. Tozlu qarışıqların alışma xassələri 

Tozşəkilli materialların alınması və ya emalı ilə bağlı 

olan bir çox texnoloji proseslər yanğın və partlayış təhlükəli 

olduğundan böyük təhlükələrə səbəb ola bilər.  

Yanan toz – qaz mühitində asılqan və ya çökmüş halda, 

ölçüləri 850 mkm-dən böyük olan bərk hissəciklərdən ibarət, 

havada sərbəst yanma qabiliyyətinə malik dispers sistemlərə 

deyilir. Beləliklə, qazşəkilli dispers mühit və bərk dispers 

fazadan  ibarət olan dispers sistemə toz deyilir. Kalloid-dispers 

sistemlərin ümumi təsnifatında tozlar dispers mühiti – havadan, 

dispers fazası isə çox kiçik həssəciklərə xırdalanmış bərk 

maddədən ibarət olan aerozollara aid edilir. 

Çökmüş halda olan tozlara aerogel, asılqan halda olan 

tozlara isə aerozollar deyilir. Həm aerozollar, həm də aerogellər 

heterogen sistemlərdən ibarətdir. Aerogellər yanğın təhlükəli-

dir. Onların yanğıntəhlükəliliyi aerogeldəki uçucu maddələrin 

tərkibindən asılıdır. Tozların yanması zamanı onun tərkibində 

olan  ancaq uçucu maddələr alışıb yanırlar, karbonlu qalıq isə 

yanmaya macal tapmır. Koks, qrafit, antrasit və bir çox digər 

yanğın təhlükəsi olmayan digər tozlar demək olar ki, uçucu 

komponentlərə malik olmadıqlarından yanğın təhlükəli olmur-

lar. Öz-özünə alovlanma temperaturu 250
0
С-yə qədər olan 

aerogellər daha çox yanğın təhlükəli olurlar.  
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Aerozollar partlayış təhlükəli olurlar. Tərkibində uçucu 

maddələr olan aerozolların partlayış təhlükəliliyi alovlanmanın 

aşağı qatılıq həddi (AAQH) ilə xarakterizə olunurlar.  

Alovlanmasının aşağı qatılıq həddinin qiyməti AAQH<15 q/m
3
 

olan aerozollar daha çox təhlükəli hesab olunurlar.  

Yanar tozlar iki cür olur: yanğıntəhlükəli və partlayış-

təhlükəli tozlar. Alovlanmanın aşağı qatılıq həddi AAQH<65 

q/m
3
 olan yanar tozlara partlayıştəhlükəli tozlar,  AAQH>65 

q/m
3
 olan yanar tozlara yanğın təhlükəli tozlar deyilir. 

Partlayıştəhlükəli tozlar da öz növbəsində iki cür olur: 

alovlanmanın aşağı qatılıq həddi AAQH < 15 q/m
3
 olan yanar 

tozlara çox yüksək partlayıştəhlükəli (1-ci sinif) tozlar,  

AAQH=15...65 q/m
3
 olan yanar tozlara partlayıştəhlükəli (2-ci 

sinif) tozlar deyilir. Çox yüksək partlayıştəhlükəli tozlara (1-ci 

sinif) misal olaraq kükürd, naftalin, oduncaq unu, kanifol və s. 

göstərmək olar. Partlayıştəhlükəli (2-ci sinif) tozlara Al tozu, 

Mg, polistirol, un tozu və s. aiddir. 

Çox yüksək yanğın təhlükəli tozlara (3-cü sinif) tütün 

tozları, elevator tozları və s. tozlar aid edilir.  Yanğın təhlükəli 

tozlara (4-cü sinif) oduncaq kəpəyi, sink tozu və s. aiddir.  

 

4.2.1. Yanğın və partlayış təhlükəliliyi dərəcəsinə görə 

tozların təsnifatı 

Yanğın və partlayış təhlükəliliyinə görə yanar aerozollar 

və aerogellər aşağıdakı göstəricilərə görə reqlamentləşdirilir: 

1. Asılı halda olan yanar tozlar üçün: AAQH, Wmin, Рmax 

(partlayışın maksimal təzyiqi), dP/dτ (partlayış təzyiqinin artma 

sürəti), OMPT (oksigenin minimal partlayıştəhlükəli tərkibi); 

2. Çökmüş halda olan yanar tozlar üçün: talov. (alovlanma 

temperaturu), tö.a. (öz-özünə alovlanma temperaturu), tö.q. (öz-

özünə qızma temperaturu), tsür. (sürtünmə temperaturu), 

istilikdən öz-özünə yanma temperatur şəraiti, Wmin, su, havanın 

oksigeni və digər maddələrlə yanma və partlama qabiliyyəti. 
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4.2.2. Tozların yanğın və partlayış təhlükəliliyini müəyyən 

edən xassələr 

 Yanar tozların ən mühüm olan xassələri aşağıdakılardır: 

disperslilik, kimyəvi aktivlik, adsorbsiya xassəsi, elektrikləş-

məyə meyllilik. 

Disperslilik – hissəciklərin xırdalanma dərəcəsi xüsusi 

səth ilə (tozun vahid kütləsi səthinin cəmi sahəsi) qiymətlən-

dirilir. Dispersliliyin artması ilə tozun kimyəvi aktivliyi, 

adsorbsiya qabiliyyəti, elektrikləşməyə meylliliyi  artır, talovl. və 

AAQH azalır, başqa sözlə tozun yanğın və partlayış 

təhlükəliliyi artır.  

Kimyəvi aktivlik – tozların müxtəlif maddələrlə reaksi-

yaya (o cümlədən oksidləşmə və yanma reaksiyalarına) girmə 

qabiliyyətinə deyilir. Tozların kimyəvi aktivliyi maddənin 

təbiəti ilə müəyyən edilir və əsas etibarilə də onun 

dispersliyindən (belə ki, kimyəvi reaksiya əsasən səthdə gedir) 

asılı olur. Disperslik artdıqca reaksiyanın sürəti də artmağa 

başlayır. Metallar (Fe, Al, Zn) adətən normal şəraitdə 

yanmayan olurlar, toz halında olduqda isə hava ilə kontaktda 

ani olaraq alışıb yanırlar. Beləliklə, tozlar yanğın-partlayış 

təhlükəliliyinə görə onların alındıqları məhsulları çox dəfələrlə 

üstələyir.  

Adsorbsiya xassəsi – tozların səthinin ətraf mühitdən 

buxar və qazları udma qabiliyyətinə deyilir. Adsorbsiya prosesi 

iki cür olur: fiziki (molekullararası təsir qüvvəsi - Van-Deer-

Vaals qüvvəsinin hesabına yaranan) və kimyəvi (valent 

rabitələri hesabına yaranan) adsorbsiya. Fiziki və kimyəvi 

adsorbsiya prosesləri istiliyin ayrılması ilə müşayiət olunur. 

Odur ki, gel halında olan tozlar  öz-özünə qızma və öz-özünə 

yanma proseslərinə düçar ola bilərlər.   

Toz səthində adsorbsiya olunan yanar qaz və buxar 

molekulları aeroasılqan hissəciklərin möhkəmliyini artırır, 

tozların yanma prosesinə hazırlığını sürətləndirir. Əksinə, 
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yanmayan qazların (СО2, N2) tozlar üzərində adsorbsiyası 

onların öz-özünə yanma prosesinə meylliliyini azaldır. Bu hal 

sənayenin müxtəlif sahələrində təcrübi tətbiq olunmaqdadır.  

 Tozların elektrikləşmə qabiliyyəti – tozların statik 

elektrik mənbəyində elektrik yükü əldə etmə qabiliyyətidir. 

Tozların elektrikləşməsi havada asılqan halda olan tozların 

üzərinə qaz ionlarının adsorbsiyası zamanı baş verir. Tozun 

elektrik yükünün potensialı onun hərəkət sürətindən və 

dispersliyindən asılıdır. Tozun hərəkət sürəti və dispersliyi nə 

qədər çox olarsa, statik elektrik sahəsinin də yükü bir o qədər 

çox olar. Tozların elektrikləşməsi zamanı əsas təhlükə qığılcım 

boşalması  zamanı meydana gəlir. Əgər elektrik keçiricisi və ya 

dielektrik səthi üzərində elektrostatik sahənin gərginliyi kritik 

qiymətə çatarsa, o zaman tozların statik elektrik boşalması baş 

verər. Hava üçün bu qiymət 30 kV/m-dir. Statik elektriklən-

mədən yaranan qığılcım boşalmaları zamanı  ayrılan enerji 

verilən qarışığın alışma enerjisindən çox olduğu halda yanar 

tozların alovlanma prosesi baş verir. Statik elektrik yükünün 

toplanmasına qarşı effektiv mübarizə üsulu havanın nəmliyinin 

artırılması hesab olunur. Məsələn, havanın nisbi nəmliyinin 70 

% qiymətində (çox zaman belə nəmliyi əldə etmək çətin olur) 

tozların elektriklənməsi təhlükə törətmir. Odur ki, belə hallarda 

əsas və yetərincə effektiv təhlükəsizlik tədbirlərinə avadanlıq-

ların hərəkətli və hərəkətsiz hissələrinin etibarlı yerləbirləş-

dirilməsi aid edilir.   

    

4.2.3. Toz-hava qarışıqlarının partlayışları 

Hissəciklərinin ölçüləri 70÷100 mkm həddində və AAQH 

15q/m
3 
 olan tozlar daha çox partlayış təhlükəli hesab olunurlar. 

Praktik olaraq, bütün üzvi və qeyri üzvi, o cümlədən metallik 

tozlar havada yanırlar və qapalı həcmlərdə faciəli partlayışlara 

səbəb olurlar. Tozların partlayışı zamanı hadisələrin tipik 

ardıcıllığı belədir: əvvəlcə avadanlığın (aparatın, boru 
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kəmərinin) hər hansı bir hissəsində zəif partlayış  baş verir. 

Sonra əmələ gələn partlayış məhsulları və avadanlığın 

vibrasiyası çirklənmiş iş yerində çökmüş tozları havaya 

qaldırır. Bu tozlar artıq ikinci dağıdıcı  partlayış prosesi üçün 

yanacaq hesab olunur. Digər tipik vəziyyət şaxtalarda baş verir: 

əvvəlcə metan-hava qarışığının partlayışı baş verir, nəticədə 

böyük miqdarda kömür tozu qalxır, sonra da faciəli nəticələrə 

səbəb olan ikinci - kömür tozu partlayışı baş verir. Partlayış 

təhlükəli tozların mühüm xarakteristikası  alovlanmanın aşağı 

qatılıq həddidir (AAQH). Aşağı qatılıq həddinin qiymətinə 

disperslik, nəmlik, temperatur, təzyiq və digər faktorlar təsir 

edir. Disperslik 70÷100 mkm, nəmlik 15%-ə qədər olduqda, 

minimal AAQH alınır. Temperaturun artması aşağı qatılıq 

həddinin azalmasına səbəb olur. Təzyiqin azaldılması da 

AAQH-nin azalmasına səbəb olur (1,5÷2,0 kPа təzyiqə qədər). 
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V FƏSİL. Partlayış haqqında anlayış, fiziki, kimyəvi və 

istilik partlayışları, partlayıcı maddələrin sıxlıqlarına görə 

partlayışların təsnifatı 

5.1. Partlayışlar haqqında anlayış, fiziki, kimyəvi və istilik 

partlayışları 

Partlayışların ümumi əlamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) Partlayış məhdud həcmdə, qısa müddət ərzində çox 

böyük miqdarda enerjinin ayrılması ilə baş verir. 

2) Partlayış yüksək təzyiqli məhsulların əmələ gəlməsinə 

səbəb olur və onlar da, öz növbəsində, genişlənmə zamanı ətraf 

mühitə dinamiki təsir göstərir.  

3) Partlayış özünü işıq, səs və sair effektlər vasitəsilə 

büruzə verir. 

Partlayışlar aşağıdakı hallarda baş verir:  

a) Kimyəvi enerjinin, o cümlədən də partlayıcı 

maddələrdən enerjinin ayrılması ilə; 

b) daxili nüvə enerjisi, o cümlədən də nüvənin bölünməsi 

zamanı ayrılan enerji ilə; 

c) qığılcım boşalmaları zamanı elektromaqnit enerjisinin 

ayrılması ilə;  

d) maddənin temperaturu və təzyiqi ilə müəyyən olunan 

termiki enerji ayrılması ilə; 

e) Yer səthinə meteoritlərin düşməsi, vulkan püskürməsi 

və s. əsasında mexaniki enerjinin ayrılması ilə.  

Sistemli metoddan istifadə edərək «partlayıcı sistem» 

anlayışını qəbul edək. Partlayıcı sistemin məqsədi partlayış 

haqqında qanunauyğunluqları öyrənməkdən ibarətdir. Partlayıcı 

sistemin əsas komponentləri aşağıdakılardır: 

 partlayış enerjisinə malik olan komponent və ya 

partlayıcı komponent; 

 ətraf mühit. 

Partlayıcı komponentlərə partlayıcı maddələri misal 
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göstərmək olar. Partlayıcı sistemlərə məxsus ətraf mühit maddə 

və enerji axınlarının mənbəyi və qəbuledicisi olur. Partlayıcı 

sistemin əlavə komponentləri aşağıdakılar ola bilər: 

 partlayıcı komponenti fiziki-kimyəvi çevrilmələrdən 

qoruyan komponentlər, – məsələn, partlayıcı sistem buludu; 

 partlayıcı komponentin fiziki-kimyəvi çevrilməsinə 

imkan yaradan komponent, – məsələn, оksidləşdirici; 

 partlayıcı komponentlərin fiziki-kimyəvi çevrilmələri 

zamanı meydana gələn komponentlər  – partlayış məhsulları;  

 partlayıcı çevrilmələri inisiatorlayıcı komponentlər – 

partlayış inisiatorları;  

 partlayıcı çevrilmələri inhibitorlayıcı komponentlər – 

partlayış inhibitorları.  

Partlayıcı sistemdə baş verən proseslərə maddələrin 

yerdəyişməsi, enerjinin daşınması, mürəkkəb molekulların daha 

kiçik molekullara parçalanması, genişlənmə, buxarlanma, 

ionlaşma, partlayıcı məhsulların əmələ gəlməsi, zərbə 

dalğasının yayılması və s. proseslər aiddir.  

Sistemli metod anlayışı olan partlayış – partlayıcı 

komponentin fiziki-kimyəvi halının dəyişməsi və mühitin 

müəyyən həddən artıq sıxılması nəticəsində artıq təzyiqli zərbə 

dalğasının meydana gəlməsi ilə müşahidə olunan partlayıcı 

sistemdə toplanmış enerjinin demək olar ki, bir anda azad 

olması deməkdir.  

Dalğa – maddə və enerjinin daşınması prosesinin 

inisiasiyalı tsiklidir ki, bu da daşınma istiqamətinin əks tərəfə 

dəyişməsiylə əlaqədar olaraq axınların ardıcıl artıb-azalmasının 

növbələşməsi səbəbindən yaranır. Texnogen partlayışlar 

maddələrin hal dəyişikliyinin xarakterinə  görə kimyəvi və 

fiziki olmaqla iki yerə bölünür. Kimyəvi partlayışlar 

maddələrin kimyəvi çevrilmələri ilə bağlıdır. Fiziki partlayışlar 

yüksək təzyiq və temperatur ilə xarakterizə olunan, maddələrin 

termiki halının dəyişməsilə müşayiət olunur.  
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Kimyəvi partlayışlar aşağıda göstərilən reaksiyalar 

nəticəsində baş verən sürətli kimyəvi çevrilmələrə səbəb olur: 

‒ partlayışlı parçalanma reaksiyaları,  

 partlayışlı – oksidləşdirici reaksiyalar,   

 müxtəlif kimyəvi birləşmələrdə partlayışlı polimerləş-

mə, izomerləşmə və kondensləşmə  reaksiyaları,  

 mürəkkəb qarışıqlarda partlayışlı reaksiyalar. 

Partlayışlı parçalanma reaksiyalarına misal olaraq trotilin 

kimyəvi çevrilmə reaksiyasını göstərmək olar: 

6 2 3 2 3 2

2 2 2 3

( ) 2 12 3,8

0,6 1,6 1,4 0,2

C H CH NO CO CO C

H H O N NH

      

       
      

(5.1)                                                    

Тrotil və ya trinitrotoluol (ТNТ) – döyüş sursatlarının 

hazırlanmasında istifadə olunan partlayıcı maddədir. Trotildən 

həm də sənayedə partlatma işlərində istifadə olunan güllələrin 

(patron və şaşkaların), hazırlanmasında istifadə olunur. 

Trinitrotoluolun xüsusi partlayış enerjisi 
wQ 4180  kCoul/kq-

dır. Trotilin partlayışı zamanı partlayıcı sistemin tərkibinə trotil 

gülləsi, inisiatorlayıcı maddə, güllə buludu, partlayış məhsulları 

və ətraf mühit daxildir. Partlayıcı komponent trotildən ibarət 

olur.  

Partlayış zamanı qaz şəkilli məhsullar ətrafdakı havanı 

sıxır və təzyiq az olan istiqamətə itələyir. Partlayış məhsullarını 

sıxılmış hava layı əhatə edir. Partlayış məhsulları zonasının 

radiusu partlayıcı yük radiusundan 10-15 dəfə böyük olarsa, 

sıxılmış hava zonası partlayış məhsulları zonasından ayrılaraq 

hava zərbə dalğasının daxilində, ətraf mühitdə sərbəst şəkildə 

yerdəyişir.  

Partlayışlı – oksidləşdirici reaksiyalara misal olaraq 

hidrogenin hava ilə qarışığının kimyəvi çevrilmə prosesini 

göstərmək olar:  

     2 2 2 2 20,5 ( 3,76 ) 1,88H O N H O N               (5.2) 
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Partlayıcı sistemin tərkibinə hidrogen, havanın oksigeni, 

havanın qeyri aktiv komponentləri, partlayışlı çevrilmə 

məhsulları və ətraf mühit daxildir. Bu halda partlayıcı 

komponent hidrogen, kimyəvi çevrilməyə kömək edən 

komponent, başqa sözlə oksidləşdirici isə oksigendir. Partlayışlı 

– oksidləşdirici reaksiyalar deflaqrasiya və ya detonasiya 

rejimində baş verə bilər. Mürəkkəb kimyəvi birləşmələrin 

partlayış reaksiyasına etilen oksidinin asetaldehidə izomerləş-

məsi reaksiyasını misal göstərmək olar: 

                      2 2 3CH CH O CH CHO                          (5.3) 

Bu da parçalanaraq istiliyin ayrılmasına və qazların əmələ 

gəlməsinə səbəb olur: 

      3 4 хрCH CHO CH CO Q                      (5.4) 

Parçalanma prosesinin xüsusi enerjisi:
 

430WQ 
 
kCoul/kq-dır.

 
Bu halda partlayıcı komponent asetaldehid hesab olunur. 

Genişlənən qaz şəkilli parçalanma məhsulları hava zərbə 

dalğasının meydana gəlməsinə səbəb olur. Mürəkkəb 

qarışıqlarda reaksiyalara misal olaraq şoralar, karbon və 

kükürddən ibarət olan qarışıqda baş verən kimyəvi reaksiyanı 

göstərmək olar. 75 % kalium şorası,  15 %  oduncaq kömürü və 

10 % kükürddən ibarət olan qarışıq tüstülü barıt adlanır.  

Partlayıcı komponentlərə karbon və qismən kükürd, 

kimyəvi çevrilməyə səbəb olan komponentlərə, başqa sözlə 

oksidləşdiriciyə isə şoranın tərkibində olan oksigen aid olur. 

Kalium şorası adi şəraitdə oksigenin karbonla qarşılıqlı 

təsirinin qarşısını alır.  

Kimyəvi partlayışlar partlayıcı komponentlərin sıxlıqları-

na görə təsnif olunurlar. Kimyəvi partlayışlar iki sinfə ayrılırlar: 

kondensləşmiş və kondensləşməmiş maddələrin partlayışı.  

Kondensləşmiş maddələrin partlayışı böyük sıxlıqlı  

maddələrin bərk və maye fazada kimyəvi çevrilmələri ilə 

nəticələnir. Kondensləşmiş maddələrə trinitrotoluolu-
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C6H2CH3(NO2)3 və trinitroqliserini ‒ C3H5(ОNO3)3, dinamiti 

(trinitroqliserin + kizelqur) aid etmək olar.  

Kondensləşməmiş maddələrin partlayışı hava və yanar 

qazlardan, buxarlardan və ya tozlardan ibarət, az sıxlığa malik 

qarışıqlarda baş verir.  

Fiziki partlayışlara təzyiq altında işləyən qablarda baş 

verən partlayışlar və buxar partlayışları aiddir. Təzyiq altında 

işləyən qablara texnoloji proseslərin aparılması, mayelərin və 

ya atmosfer təzyiqindən yüksək təzyiqə malik qazların 

saxlanması və ya nəqli üçün istifadə olunan qapalı tutumlar 

aiddir. Təzyiq altında olan qabların partlayışı zamanı partlayıcı 

sistemin tərkibinə qab tutumunu dolduran maddə, tutumun 

qabığı və ətraf mühit daxildir. Partlayıcı komponentlər sıxılmış 

və ya mayeləşdirilmiş maddələrdən ibarət olur. Təzyiq altında 

olan qabın partlayışı onun divarının möhkəmliyinin azalması və 

daxili təzyiqin yol verilə bilən qiymət həddindən yüksək olduğu 

zaman baş verir. Buxar partlayışı birinin temperaturu digərinin 

qaynama temperaturundan xeyli yüksək olan şəraitdə, müxtəlif 

temperatura malik iki maddənin qarışdırılması zamanı meydana 

gəlir. Buxar partlayışı zamanı partlayıcı qarışığın tərkibinə 

yüksəktemperaturlu maye, aşağı qaynama temperaturuna malik 

olan soyuq maye, aşağı temperaturda qaynayan maye buxarı və 

ətraf mühit daxil olur. Bu halda partlayıcı komponent 

yüksəktemperaturlu maye, fiziki-kimyəvi çevrilmələrə səbəb 

olan komponent isə aşağı qaynama temperaturuna malik olan 

soyuq maye hesab olunur. Məsələn, əridilmiş metalın suya 

düşməsi onun xırda damcılara parçalanmasına və istidəyişmə 

səthinin xeyli artmasına səbəb olur. Soyudulma intensiv 

buxarlanma ilə müşayiət olunur. Su buxarının sıxlığı suyun 

sıxlığına nəzərən kiçik olur və bu da təzyiqin sürətlə artması ilə 

nəticələnir. Buxar  ətrafdakı havanı sıxışdıraraq çəkilməyə 

məcbur edir, təzyiq sıçrayışla artır, hava zərbə dalğası əmələ 

gəlir. Partlayış sisteminin lokallaşdırma xarakterinə görə bütün 

partlayışlar nöqtəvi və həcmli olmaqla iki yerə bölünür.  
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Nöqtəvi partlayış –partlayış təsiri zonasına nisbətən çox 

kiçik həcmli sistemdə baş verən  partlayışdır. Bir qayda olaraq, 

bərk və maye şəkilli maddələrin partlayışı nöqtəvi partlayışlara 

aid edilir. Həcmli partlayış – partlayış təsiri zonasına nisbətən  

böyük həcmli sistemdə baş verən  partlayışdır. Bir qayda 

olaraq, qaz-hava, buxar-hava və ya toz-hava buludunun 

deflaqrasiyalı və ya detonasiyalı partlayışı həcmli partlayışlara 

aid edilir. Bulud - bərk, maye və ya qazşəkilli maddə 

hissəcikləri atmosferində lokal dispersiya (səpələnmə) 

sahəsidir.  

 

5.2. Partlayıcı maddələrin sıxlıqlarına görə partlayışların 

təsnifatı, detonasiya, partlayışın şiddətlənməsi 

Partlayıcılıq xüsusiyyətlərinə malik olan maddələri 4 

kateqoriyaya ayırırlar. 

1. Birinci kateqoriyalı partlayıcı maddələr: 
– Partlayıcı civə, qurğuşun – azid, qurğuşun-trinitro-

rezorsinat, tetrozen, pikrin turşusu (melinit), diazodinitrofenol 

(və ya onların qarışığı); 

2. İkinci kateqoriyalı partlayıcı maddələr:  

 – nitratlar: ammonium nitrat, nitrat turşusunun 

ammonium duzu; 

– Spirtlərin nitrobirləşmələri, nitroqliserin, nitroqlükol, 

nitroselliloza (tüstüsüz barit) və s.; 

– Nitrobirləşmələr: trotil, nitrometan, nitrobenzol və s.; 

– Polinitrobirləşmələr: trinitrotoluol, trinitrofenol və s.; 

– Nitroaminlər: tetril, heksagen, oktagen, etilendinitro-

amin və s.; 

3. Üçüncü kateqoriyalı partlayıcı maddələr:  
– Transuran elementlər və ya aktinoidlər. Başqa sözlə, 

nüvə partlayıcıları. Bu halda partlayış nüvə parçalanması 

halında baş verir. 

4. Dördüncü kateqoriyalı partlayıcı maddələr:  
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– Hidrogenin ağır izotopu olan tritium (H
3
). Bu halda 

partlayış nüvə sintezi halında baş verir. 

Partlayıcı maddələrin təsnifatı onların partlayış gücünə 

və təsirə həssaslığına əsasən aparılır. Yəni hər növbəti 

kateqoriyaya aid olan partlayıcılar özündən əvvəlkilərə nəzərən 

bir neçə yüz və hətta bir neçə min dəfə artıq partlayıcılıq 

gücünə malik olur, lakin onların hərəkətə gəlməsi, yəni 

partlaması üçün isə, özündən əvvəlki kateqoriyanın maddə-

lərinə nisbətən qat-qat artıq impuls (detonasiya) lazımdır. Odur 

ki, hər bir kateqoriyaya aid olan maddələr, öz vəzifəsindən 

əlavə, həm də öz kateqoriyasından sonrakı kateqoriyaya aid 

olan maddələrin detonatoru kimi istifadə olunur. Məsələn, 

birinci kateqoriya partlayıcılar ifrat həssasdırlar – onlar adi 

zərbədən, sürtünmədən, qığılcımdan və s. təsirindən  

partlayırlar. Lakin bununla belə çox kiçik gücə malikdirlər. 

Yəni onların partlayışı elə böyük miqyaslı dağıdıcılığa səbəb 

olmur. Buna görə də, onlardan, əsasən uşaq oyuncaq-

tüfənglərində, bayram pistonlarında, feyerverklərdə, pirotexniki 

effekt (tüstü, işıq, səs, və s.) yaradan fişənglərdə və s. istifadə 

olunur. Həmçinin, bunlardan, yuxarıdakı təsnifatdakı ikinci 

kateqoriyada duran partlayıcıları hərəkətə gətirmək, yəni 

partlatmaq üçün, onların detonatorları, kapsulları, pistonları və 

s. kimi istifadə olunur.  

İkinci kateqoriyalı partlayıcılar – müasir dünyada 

mövcud olan nüvə və termonüvə silahlarından başqa, digər 

bütün növ odlu silahların əsas özəyini təşkil edir. Aviasiya 

bombalarından tutmuş, alazanlara, stingerlərə, əl qumbarala-

rına, top və tank mərmilərinə və s.-ə qədər hamısı bu 

partlayıcılarla işləyir. Ancaq bunlar adi zərbədən, sürtünmədən 

və s.-dən hərəkətə gəlib partlamırlar. Onların partlaması üçün 

bir qədər artıq güc (detonasiya) lazımdır ki, bu məqsədlə də, 

onların detonatorları kimi müxtəlif vasitələrdən, o cümlədən 

elektrik qığılcımından başqa, həm də bu birinci kateqoriya 

partlayıcı maddələrin partlamasından istifadə olunur.  
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Üçüncü kateqoriyalı partlayıcılara adi nüvə bombaları, 

başqa sözlə dövri sistemin axırlarında yerləşən elementlər 

aiddir. Elmdə bu elementlərə transuran maddələr, yəni dövri 

sistem cədvəlindəki uran elementindən sonra yerləşən maddələr 

deyilir. Həmin maddələri adi vəziyyətdən çıxarıb, böhran 

vəziyyətinə, yəni partlayıcılıq həddinə gətirmək üçün çox-çox 

böyük detonasiya, yəni ilkin impuls zəruridir. Məhz həmin 

həddi əldə etmək üçün bu bombaların da içərisində bizim 

yuxarıdakı təsnifatda ikinci kateqoriyaya aid etdiyimiz 

maddələri, yəni adi bombaları partladırlar. Başqa sözlə, nüvə 

bombalarının detonatoru rolunda adi bombalar çıxış edir. Nüvə 

bombasının içərisində böyük gücə malik bu bombaların 

partlaması, sadə sxemlə ifadə etsək, həmin nüvə maddəsinin bir 

neçə atomunu parçalayıb dağıdır, yəni bu atomların elektron, 

proton, neytron və s. mikrozərrəciklərini bir-birindən ayırır. 

Bunlar da öz növbəsində kiçik qəlpələri xatırladıb, digər 

atomları da bu cür partladıb dağıdırlar. Onların da hər biri 

digərlərini, beləcə ―zəncirvari reaksiya‖ şəklində partlatmaqda 

davam edir.  

Dördüncü kateqoriyalı partlayıcılara  başqa sözlə 

―hidrogen bombası‖na nüvə silahından bir neçə yüz və hətta bir 

neçə min dəfə güclü olan termonüvə silahları aiddir. 

Termonüvə bombalarının əsasını dövri sistemin əvvəlində 

yerləşən elementlər (əsasən hidrogen, daha doğrusu onun 

izotopları olan deyterium, tritium, Li
6
)  təşkil edir. Bu halda, 

ayrı-ayrı hidrogen atomlarına fərqli qəlpələr kimi baxılır və bu 

qəlpələr birləşməyə vadar edilərək yeni maddə yaradılır. Yəni 

nüvə sintezi prosesi baş verir. Yaranmış yeni elementin nüvəsi, 

özünü dayanıqlı vəziyyətə gətirmək üçün atom daxilindəki 

nukleidlərin yeni balansını formalaşdırır ki, nəticədə atomdaxili 

energetik səviyyələr dəyişir və termonüvə partlayışı baş verir. 

Bütün bunlar üçün, fərqli hidrogen atomunu bir atom şəklində 

sintez olunmağa vadar etmək lazımdır. Nüvə daxilindəki 

elektrostatik itələmə qüvvəsini dəf edib, iki fərqli elementin 
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protonunu nüvə cazibəsinin təsir göstərdiyi məsafəyə qədər bir-

birinə yaxınlaşdırmaq üçün olduqca böyük təzyiq qüvvəsi 

gərəkdir. Kvant fizikası bu məsələni çox asan yolla həll edir. 

Detonasiya üçün hidrogen bombasının içərisində kiçicik atom 

bombası, yəni yenə də, bizim bu təsnifatda hidrogen 

bombalarından əvvəldə təsnif etdiyimiz partlayıcıların 

partladılması lazımdır. Atom bombası, bir tərəfdən olduqca 

böyük təzyiq, digər tərəfdən də nüvə sintezinin baş verməsi 

üçün lazım olan milyard dərəcə istiliyi verir. 

 

5.2.1. Detonasiyalı yanma prosesi 

Başqa partlayıcı maddənin partlayışı və yaxud silkələn-

məsi, zərbəsi, sürtünməsi nəticəsində partlayıcı maddənin 

dərhal partlaması prosesinə detonasiya prosesi deyilir. Müxtəlif 

partlayıcı maddələrin detonasiya prosesinin öyrənilməsində 

müəyyən olunmuşdur ki, detonasiya sürəti yükün ölçülərinin 

(diametrinə görə) müəyyən hədlərində dəyişir. Əgər diametr 

kritik dkr diametrdən az olarsa, o zaman detonasiya hər zaman 

baş vermir.  Yükün detonasiya sürətinin artmadığı şəraitin əldə 

olunmasına imkan verən diametrinə detonasiyanın buraxıla 

bilən diametri dbb deyilir. Detonasiya sürətinin yükün 

diametrindən asılılıq qrafiki şəkil 5.1-də göstərilmişdir. Bu 

hadisə rus alimi Y.B.Xaritonov tərəfindən izah edilmişdir. O, 

detonasiyanın davamlı yayılma şəraitini dalğada reaksiyanın 

başa çatma müddəti və radial istiqamətdə maddələrin 

səpələnməsi şəraiti ilə əlaqələndirmişdi.  

Detonasiyanın kritik diametrini göstərən sxem şəkil 5.2-

də göstərilmişdir. Dalğa cəbhəsi CD xətti üzərinə düşən 

detonasiya dalğasını nəzərdən keçirək (şəkil 5.2). Burada BD 

sahəsi maddələrin çevrilmə zonasını, AB düz xətti isə 

maddələrin detonasiya məhsullarına çevrilməsi prosesinin başa 

çatma sərhədini xarakterizə edir. Reaksiyanın başa çatması 

üçün lazım olan vaxt partlayıcı maddənin xassəsindən asılıdır.   
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Şəkil 5.1. Detonasiya sürətinin yükün diametrindən asılılıq 

qrafiki 

 

Yüksək təzyiq altında olan, reaksiyaya daxil olmayan və 

ya reaksiyaya natamam daxil olan partlayıcı maddədən enerji 

yükünün periferiya hissəsindən ətraf mühitə dağılması 

reaksiyanın normal başa çatmasına mane olur.   

Şəkil 5.2. Detonasiyanın kritik diametrini göstərən sxem 

 D, m/s 

  dkr dbb d, mm 
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Bu halda əmələ gələn seyrəkləşmiş dalğa yerli səs sürətilə 

yükün mərkəzinə doğru (onun vəziyyəti şəkil 5.2-də qırıq 

xətlərlə göstərilmişdir) hərəkət edərək təzyiqi azaldır. Bu 

səbəbdən də maddənin reaksiya sürəti və temperaturu da aşağı 

düşür. Əgər detonasiya dalğasında kimyəvi çevrilmənin başa 

çatma müddəti boşalma dalğasının yükün mərkəzinə döğru 

gəlməsinə sərf olunan müddətdən böyük olarsa, o halda 

detonasiya dalğası cəbhədə təzyiqi saxlamaq üçün lazım olan 

enerjini ala bilməz və bu zaman detonasiya dalğası sönər. Əgər, 

heç olmasa, maddənin bir hissəsi tamamilə reaksiyaya daxil 

olmağa imkan taparsa və bununla da prosesi davam etdirmək 

mümkün olarsa, o halda detonasiya dalğası yayıla bilər.  

Sıxılmış detonasiya dalğasında partlayıcı maddədə 

kimyəvi reaksiyanın davametmə müddətini 1  və boşalma 

dalğasının mərkəzə doğru hərəkət müddətini   ilə işarə edək.  

Silindrik enerji yükləri üçün onun minimal yolunun uzunluğu  

dkr/2-yə bərabər olur. Boşalma dalğasının orta yayılma 

sürətində onun hərəkət müddəti  τ = dkr/2c tənliyi üzrə tapılır. 

Beləliklə, möhkəmlik şəraiti τ≤dkr/2с olur. Detonasiya 

nəzəriyyəsindən məlumdur ki, с=D-u  və  u=1/4·D, buradan           

с = 3/4·D alınar. Bu halda dayanıqlı detonasiya şəraiti üçün            

τ ≤ 2dkr /3·D  asılılığını alarıq.  

Müxtəlif maddələr birtipli partlayış şəraitində, demək olar 

ki, eyni dağılma vaxtı ilə xarakterizə olunur. Bu halda kimyəvi 

reaksiyaların davametmə müddətləri isə müxtəlif olur. Buna 

səbəb detonasiya dalğasında maddələrin müxtəlif mexanizmlər 

üzrə çevrilməsidir. Müxtəlif partlayıcı maddələrin detonasiya-

sının kritik diametrlərinin qiyməti cədvəl 5.1-də verilmişdir. 

Əgər yanar qarışığın yanma prosesinə təbəqələr üzrə 

baxılarsa, o halda hər dəfə yanma məhsullarının həcminin 

termiki genişlənməsi nəticəsində alov cəbhəsinin önündə 

sıxılma dalğası əmələ gələr. 
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Cədvəl  5.1. 

Müxtəlif partlayıcı maddələrin detonasiyasının kritik 

diametrləri 

  

Partlayıcı maddələrin adları Sıxlığı, 

q/sm
3 

Kritik 

diametri, mm 

Tetranitrometan və 

nitrobenzolun stexiometrik 

qarışığı 

1,52 0,05 

Tökmə trotil 1,64 32 

Dənəvər trotil 1,05 8-10 

Preslənmiş trotil 1,55 2 

 81
0
С- də əridilmiş trotil 1,47 62 

200
0
С- də əridilmiş trotil - 6 

Preslənmiş trotil heksogen 1,65 2 

Dənəvər heksogen 1,0 2-2,5 

Xırda kristallik ammonium 

şorası 

1,0 100 

 

Hər bir sonrakı dalğa daha möhkəm mühitə doğru hərəkət 

edərək özündən əvvəlkini qovur və onun üzərinə toplanır.  

Tədricən bu dalğalar birləşərək bir zərbə dalğası əmələ 

gətirirlər. Detonasiya dalğasının əmələgəlmə sxemi şəkil 5.3-də 

göstərilmişdir.  

Zərbə dalğasında adiabatik sıxılma nəticəsində ani olaraq 

qazların sıxlığı artır və temperatur Т
0
 öz-özünə alovlanma 

temperaturuna qədər yüksəlir. Nəticədə, yanar qarışığın zərbə 

dalğasının təsirindən yanma prosesi baş verir və detonasiya – 

zərbə dalğası təsirindən alovlanma yolu ilə yanmanın yayılma 

prosesi meydana çıxır. Detonasiya dalğası sönmür, başqa sözlə, 

onun ardınca hərəkət edən alovun zərbə dalğaları müşahidə 

olunur. 

 



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 186 

Şəkil 5.3. Detonasiya dalğasının əmələgəlmə sxemi: 

Ро< Р1 < Р2 < Р3 < Р4 < Р5 < Р6 < Р7;  

1–7 – 1-dən 7-ci laya qədər təzyiqin artması 

 

Detonasiyanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, hər bir 

qarışığın tərkibinə uyğun, müəyyən  səs sürətindən yüksək, 

1000-9000 m/san sürətilə baş verir və buna görə də, qarışığın 

fiziki sabiti adlanır. Detonasiya, ancaq yanar qarışığın 

kaloriliyindən və yanma məhsullarının istilik tutumlarından 

asılıdır. Zərbə dalğasının maneələrlə qarşılaşması dəf edilmiş 

zərbə dalğasının əmələ gəlməsinə və həm də daha böyük 

təzyiqin yaranmasına səbəb olar.  

Çox böyük sürətə və maksimal partlayış gücünə malik 

olduğuna görə detonasiya alovun yayılmasının ən təhlükəli 

növü hesab olunur. Praktiki olaraq detonasiyanın «zərərsizləş-

dirilməsi» ancaq detonasiyaqabağı sahədə, başqa sözlə 

yandırma nöqtə-sindən detonasiyalı yanma baş verən yerə 

 

 

 Р1 

Р2 

Р3 

Р4 

Р5 

Р6 

 Р7 

  Р 

   1 

   2 
   3 
   4 
   5 

   6 

   7 

 Ро 

   Х 
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qədər olan məsafədə mümkündür. Qazlar üçün bu sahənin 

uzunluğu 1 m-dən 10 m-ə qədər olur.  

 

5.2.2. Qazlarda detonasiya  prosesi 

Detonasiya haqqında məlumat XIX əsrin sonlarında 

kömür şaxtalarında baş verən partlayışlardan sonra meydana 

gəldi. O zamanlar, Fransız tədqiqatçıları apardıqları laborato-

riya eksperimentləri nəticəsində yanar qarışıqların şüşə 

borularda detonasiya prosesinə düçar olmasını aşkar etmişdilər.  

Detonasiya öz-özünə davam edən kimyəvi proseslərə aiddir. 

Detonasiyanın inisiasiyası detonasiya qabiliyyətli maddələrə 

aşağıda göstərilən səbəblərdən yaranan zərbə dalğasının təsiri 

ilə bağlıdır:  

 sürətlənən yanma (deflaqrasiya) ilə, 

 qığılcımlı boşalmalarla,  

 lazer impulsları ilə, 

– kondensləşmiş maddələrin partlayışı və s. ilə. 

Detonasiya qabiliyyətli maddələrə aiddir: 

– yanar maddələrin hava ilə qarışıqları;  

– tərkibində oksigenli birləşmələr olan (azot oksidləri) 

oksidləşdiricilərlə yanar maddələrin qarışığı; 

– hidrogenin xlorla qarışığı; 

– oksidləşdiricilər (asetilen, ozon, yüksək təzyiqdə 

etilen, xlorazid, buxar halında hidrogen peroksid) belə 

olmadıqda detonasiya qabiliyyətinə malik olan qazlar və 

buxarlar; 

– yanar maddələrin oksigendə dispersiyası (kömür tozu, 

alüminium pudrası, un tozu, karbohidrogen damcıları).  

Yanar qaz və hava ilə doldurulmuş kifayət qədər uzun 

borunu nəzərdən keçirək. Qarışığa yandırma mənbəyini daxil 

etdikdən sonra borunun içərisində alov cəbhəsi yerdəyişməyə 

başlayır. Başlanğıc sürəti normal sürət və yanma məhsullarının 

genişlənmə dərəcəsi müəyyən edir. Detonasiya qabiliyyətli 
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qarışıq boyu yayılan alov asanlıqla güclənir. Alovun 

sürətlənməsi genişlənən yanma məhsulları ilə generasiya 

olunan turbulentliyin və nahamar boru divarının yaratdığı 

turbulentliyin təsiri nəticəsində baş verir. Boruda qazların 

turbulizasiyası alov cəbhəsinin əyilməsi hesabına alov səthi 

sahəsinin böyüməsinə səbəb olur və turbulent yanma rejiminə 

keçilməsi nəticəsində sürət laminar yanma sürətindən çox olur. 

Səs sürətinə çatdıqda, alovdan əvvəl zərbə dalğası əmələ gəlir. 

Zərbə dalğası ilə yanar qarışığın sıxılması temperaturun 

yüksəlməsi və aktiv mərkəzlərin əmələ gəlməsi ilə müşayiət 

olunur. Aktivləşdirilmiş qarışıqda kimyəvi çevrilmə sürəti xeyli 

yüksək olur. Kimyəvi reaksiyanın intensivləşdirilməsi enerjinin 

ayrılma sürətini artırır. Enerjinin ayrılması partlayışa çevrilir və 

zərbə dalğası detonasiya xarakteri alır. Detonasiya əldə 

olunduqdan sonra, detonasiya dalğası cəbhəsi maddələrin 

kimyəvi çevrilmə enerjisinin köməyi ilə səs sürətindən də 

yüksək sürətlə yerdəyişir. Zərbə sıçrayışı yandırma 

mənbəyindən 50-60 boru diametri məsafəsində əmələ gəlir.  

Detonasiyaya son keçid 100 boru diametri məsafəsində baş 

verir. Yanma prosesinin inisiasiya nöqtəsindən detonasiya 

dalğasının meydana gəlmə nöqtəsinə qədər olan məsafə 

detonasiya qabağı sahə adlanır.   

Boru divarı ilə generasiya olunan turbulentlik, detonasiya 

parametrlərinə təsir göstərir. Qazlarda detonasiya parametrlə-

rinə təsir edən amillər aşağıdakılardır:  

– detonasiyaedici maddələrin fiziki - kimyəvi xassələri; 

– qarışıqda detonasiyaedici və oksidləşdirici maddələr 

arasındakı nisbət, başqa sözlə, detonasiyanın qatılıq hədləri 

mövcuddur ki, ondan kənarda maddələr detonasiyaedici 

kimyəvi çevrilmə xassəsinə malik olmur; 

– qarışıqda inert maddələrin, inhibitorların və ya 

katalizatorların mövcud olması; 

– başlanğıc termiki şərait; 

– qaz dinamiki şərait və s. 
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Detonasiyanın kritik diametrindən kiçik olan diametrli 

borularda gedən kimyəvi çevrilmələr zamanı zərbə dalğası 

hadisəsi baş vermir.  

Hidrogen-oksigen qarışıqları üçün detonasiya parametrlə-

rinin qiymətləri cədvəl 5.2-də göstərilmişdir. 

Cədvəl  5.2. 

Hidrogen-oksigen qarışıqları üçün detonasiya parametrlərinin 

qiymətləri 

№ Qarışıq  Р, МPа Т, K D, m/s 

1 2H2+O2 1,769 3583 2819 

2 2H2+O2+1,5He 1,725 3412 3010 

3 2H2+O2+1,5Ar 1,725 3412 1950 

4 2H2+O2+3Ar 1,677 3265 1800 

5 2H2+O2+5Ar 1,599 3097 1700 

 

5.2.3. Klassik detonasiya  nəzəriyyəsi 

Partlayış prosesinin aydınlaşdırılması cəhdlərinə çox 

əvvəllərdən başlanılmışdır. Bu məsələni məşhur alim Bertlo 

müvəffəqiyyətlə həll etməyə nail olmuş, partlayış dalğasının 

fiziki nəzəriyyəsini təklif etmişdir. Bu nəzəriyyənin əsas 

müddəaları hal-hazırda partlayış proseslərinin modellərinin 

yaradılmasında tətbiq olunur.  

Partlayış zamanı qazşəkilli reaksiya məhsullarının 

genişlənməmişdən əvvəlki temperaturu ilkin sıxılmış qazın 

temperaturuna nəzərən  daha yüksək olur. Təzyiq dalğası yükün 

bütün həcmi boyunca keçərək, qarışığın qonşu laylarına doğru 

yayılmağa başlayır. Belə çevrilmənin yayılma sürəti detonasiya 

adlanır və o, yanma sürətindən xeyli yüksək olur. Buna səbəb 

enerjinin zərbə sıxılması nəticəsində reaksiyaya yeni daxil olan 

maddə laylarına ötürülməsinin yanma prosesində baş verən 

istilikötürülməsinə nəzərən xeyli sürətlə baş verməsidir.  
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Detonasiya dalğasının müasir nəzəriyyəsi (detonasiyanın 

hidrodinamiki nəzəriyyəsi) detonasiyaya, enerjisi itkini 

kompensasiya edərək, zərbə dalğasının stasionar yayılmasına 

imkan verən, kimyəvi reaksiyanı müşayiət edən, yükdə təzyiqin 

(zərbə dalğasının) sıçrayış hərəkəti kimi baxır. Fərz edək ki, 

içərisi – sıxlığı ρ0, təzyiqi P0 və temperaturu Т0 olan qazla 

doldurulmuş borunun S kəsiyində τ = 0 zaman momentində  

porşen ω sürəti ilə hərəkət edir. Detonasiya nəzəriyyəsi 

tənliyinin çıxarılması üçün istifadə olunan sxem şəkil 5.4-də 

göstərilmişdir. 

 
Şəkil 5.4. Detonasiya nəzəriyyəsi tənliyinin çıxarılması üçün 

istifadə olunan sxem 

 

τ zaman müddətində porşen ωτ məsafəsində yerdəyişər. 

Porşendən əvvəl meydana çıxan zərbə dalğası D sürəti ilə 

həyəcanlanmamış qaz daxilində yayılır və τ müddətində 3 

nöqtəsində olur. 3 sərhədi porşen ilə zərbə dalğasının ön  

cəbhəsi (borunun 2 – 3 sahəsi) arasında yerləşən, parametrləri 

p1, 1 , və Т1 olan sıxılmış qazı həyəcanlanmamış qazdan ayırır. 

Zərbə dalğasını keçərkən qazın parametrlərinin necə 
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dəyişdiyini müəyyən edək. Bunun üçün kütlənin, hərəkətin və 

enerjinin itməməsi qanunundan istifadə olunur. Kütlənin 

itməməsi qanununu tətbiq etsək görərik ki, zərbə dalğası ilə 

sıxılmazdan əvvəl və sonra qazın kütləsi dəyişmir. Sıxılmamış 

qazın kütləsi 0DS  -yə, qazın sıxıldıqdan sonra kütləsi 

1( )D S   -yə bərabər olur. Onda 0 1( )DS D S      , 

0 1( )D D     olur. 

Bu nisbətdən porşenin sürəti müəyyən edilir: 

1 0

1

D
 





                                  (5.5) 

1/V  , V ‒ xüsusi həcm (vahid kütlə həcmi), olduğundan 

(5.5) ifadəsində 0  və 1  qiymətlərini nəzərə alsaq: 

D/V0=(D– ω)/V1 və ya ω=D(V0 – V1)/V0, D=ωV0/(V0 – V1) 

alınar. 

Tədqiq olunan sistemə kütlələrin itməməsi qanununu tət-

biq edək. Nyutonun ikinci qanununa əsasən qüvvə impulsu hə-

rəkətin dəyişməsinə bərabər olur. Qaz hərəkətinin başlanğıc sü-

rəti sıfıra bərabərdir, deməli hərəkətin dəyişməsinə 0D S   -ə 

bərabərdir. Bunu təsir qüvvəsi impulsu 1 0( ) /p p S -ya bəra-

bərləşdirsək aşağıdakı ifadələri alarıq: 

1 0 0p p D   ,       1 0 0/p p D V            (5.6) 

(5.6) ifadəsində (5.5) tənliyini nəzərə alsaq aşağıdakı asılılıqları 

alarıq:
      

 
2

1 0 0 12

0

D
P P V V

V
    

                

2 2 1 0
0

0 1

P P
D V

V V





                                  (5.7)  

Detonasiya dalğasını nəzərdən keçirərkən 0p  -nin qiymə-

ti 1p  qiymətinə nəzərən az olduğuna görə onu nəzərə almaya 
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bilərik. 0 , D  və   kəmiyyətləri eksperiment yolu ilə 

müəyyən edildiyinə görə detonasiya dalğası cəbhəsində 

təzyiqin hesablanmasında detonasiya dalğası sürətindən istifadə 

oluna bilər. Partlayış prosesi çox qısa bir müddətdə baş 

verdiyinə görə, fərz edək ki, sistem izolə edilmişdir. Adiabatik 

prosesdə qaz üzərində görülən iş, onun tam enerjisinin 

dəyişməsimə bərabər olur. Tam enerji daxili və kinetik 

enerjilərin cəminə bərabərdir. Vahid kütlənin başlanğıc və son 

daxili enerjilərini müvafiq olaraq Е0 və Е1 ilə işarə edək. Vahid 

kütlənin kinetik enerjisi ω
2
/2-yə bərabər olur. Sıxılmış qazın 

tam ölçülmüş qiyməti daxili kinetik enerjinin dəyişməsinə 

0 1 0( / 2)D E E S    bərabər olur, çünki başlanğıc anda qazın 

hərəkət sürəti ω = 0-dır. Bu dəyişiklik ωτ sahəsində p1S qüvvə-

sinin təsiri ilə bağlıdır:
  2

1 1 1 0( )
2

P S D E E S


       

               
2

1 1 1 0
2

P D E E


 
 

   
 

                        (5.8) 

Kütlənin və hərəkət miqdarının itməməsi qanunları zərbə 

və detonasiya dalğaları üçün eynidir, lakin detonasiyalı 

proseslərdə xüsusi partlayışın enerjisinə bərabər olan q qədər 

əlavə enerji yaranır. İdeal qazlarda vahid kütləyə düşən daxili 

enerjinin istilik hissəsində Е0=CVТ0 (burada, CV ‒ sabit həcmdə 

xüsusi istilik tutumudur) olduğundan, detonasiya dalğası 

olduğu halda q:E0=CVТ0+q qədər əlavə olunması lazımdır. 

İdeal qazlarda vahid kütləyə düşən daxili enerji E=PV/(K-1), 

vahid həcmə düşən daxili enerji EV=P/(K-1) olur. Detonasiya 

dalğasında P-nin qiymətini təyin edək və P0-ın qiymətini nəzərə 

almayaraq, detonasiya dalğasında vahid həcmə düşən daxili 

enerjini müəyyən edək:  

                     
)1/(0  KDE

DV                             (5.9)     
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Yuxarıda göstərilən tənliklərdən istifadə edərək aşağıdakı 

tənliyi alarıq: 

                      
 10

01
01

2
VV

PP
EE 


                        (5.10) 

İdeal qazlara xas xüsusiyyətlərə malik olan maddələr üçün 

xüsusi enerji P və V-nin funksiyası kimi göstərilə bilər. Bu 

halda P0, V0 nöqtələrindən keçən, P və V  ifadələrini birləşdirən 

əyrinin tənliyi alınır (şəkil 5.5). Bu əyriyə zərbə adiabatı və ya 

Qyuqonio adiabatı deyilir.  

 
Şəkil 5.5.  Puasson (1) və Qyuqonio(2) adiabatları 

 

 

İdeal qazlar üçün aşağıdakı nisbətlər yerinə yetirilir: 

               
 1

00
0




K

VP
E ;     1 1

1
1

PV
E

K



                   (5.11) 

Qyuqonio adiabatı üçün aşağıdakı tənliklər sistemi alınır:  

P/Po 

V/V0 
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0 1 01

0 0 1 0

( 1) ( 1)

( 1) ( 1)

V K P K PP

V P K P K P

  
 

  
 

                  

1 01

0 0 1

( 1) ( 1)

( 1) ( 1)

K P K PP

P K P K P

  


  
                      (5.12) 

Qyuqonio adiabatı müxtəlif intensivlikli zərbə 

dalğalarının təsiri ilə mühitin birdəfəli sıxılması nəticəsində  P0, 

V0-ın  ilkin vəziyyətindən alınan nöqtələrin həndəsi yerindən 

ibarətdir. Mühitin birdəfəli sıxılması zamanı dönməyən itkilər 

də mümkündür: Bu zaman sıxılma nə qədər güclü olarsa,  

qazların entropiyası da bir o qədər yüksək olar.   

Qyuqonionun zərbə adiabatından fərqli olaraq Puasson 

adiabatı üzrə ( pV 
K
 = const ) vəziyyətin dəyişməsilə proses 

sabit entropiyada baş verir. Fərz edək ki, P1 ilə müqayisədə  P0 

azdır, o halda aşağıdakı asılılıq alınar: 

)1(

2 2

0
1




K

DP
P   ;      

1

2




K

D
                     (5.13)    

Güclü zərbə dalğasında qazın sıxlığının artırılması aşağıda 

göstərilən asılılıqla müəyyən edilir: 

  1

0

1

1

P K

P K





                                (5.14)    

Şəkil 5.6-də ikiatomlu qazlar üçün zərbə adiabatı (2) və 

Puasson adiabatının qrafiki verilmişdir. Güclü zərbə dalğasında 

zərbə sıxılması nəticəsində əldə olunan sıxlığın buraxıla bilən 

dəyişikliyi qırıq xətli əyri ilə göstərilmişdir. Detonasiya dalğası 

zərbə dalğasından onunla fərqlənir ki, onda qazların daxili 

enerjisinin  artması ilə kimyəvi reaksiya baş verir. Bəzi hallarda 

qəbul etmək olar ki, reaksiya sürəti ani olaraq maddənin bir 

haldan digər hala keçməsi prosesini təmin edir. Fərz edək ki, 

tam zərbə sıxılması nəticəsində  tez bir zamanda maddə P0,      

V0 – halından P1, V1 halına gəlir. Şəkil 5.6-da maddələrdə 
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detonasiyalı çevrilmənin sxemi göstərilmişdir. P0 ,V0; P1,V1, 

nöqtələrini birləşdirən 3 düz xətti (şəkil 5.6,а.) detonasiya 

sürətini xarakterizə edir. Bu 3 xətti nə qədər dik olarsa, maddə 

boyunca yayılan detonasiya sürəti də bir o qədər böyük olar.  

 
Şəkil 5.6. Maddələrdə detonasiyalı çevrilməni göstərən sxem 

 

Sıxılmış qazlarda başlayan reaksiya nəticəsində istilik 

ayrılır və onların tərkibi dəyişir, maddənin halı isə artıq digər 

adiabatla (2 əyrisi) təsvir edilir. Bu halda təzyiq, xüsusi həcm 

və detonasiya sürəti öz aralarında bir-birləri ilə aşağıdakı 

asılılıqla bağlıdırlar: 

                   
2 2 1 0

0

0 1

P P
D V

V V





                                 (5.15)      

burada 1 0

0 1

P P

V V




  ‒ 3 düz  xətt əyrisinin tangens bucağıdır.   

Detonasiya prosesi qurulduğu halda demək olar ki, 

maddədə baş verən və enerjinin ayrılması ilə müşayiət olunan  

digər aralıq proseslər detonasiya sürəti ilə həyata keçirilir, əks 

  P1 

 V1                                         V0 

  P0 
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halda proses möhkəm olmaz. Bununla əlaqədar, stasionar 

detonasiya zamanı kimyəvi reaksiya gedişində  meydana gələn 

maddənin bütün hal dəyişiklikləri bir adiabatdan digər adiabata 

keçidin yerinə yetirildiyi  3 düz xətti boyunca baş verər. Bu düz 

xətt Mixelson xətti adlanır. Onun düsturu aşağıdakı kimidir: 

 
2

1 0 0 12

0

D
P P V V

V
                           (5.16) 

Partlayış məhsullarının zərbə adiabatına toxunan 

(toxunan nöqtəyə Juqe nöqtəsi deyilir) olan Mixelson xətti 

möhkəm detonasiyanı xarakterizə edir. BDA xəttindən aşağıda 

yerləşən hər hansı nöqtə partlayışın son məhsullarının zərbə 

adiabatına düşmür. Düz xəttə nəzərən yuxarıda yerləşən və 

partlayış məhsulları adiabatını kəsən BDA düz xətti 

detonasiyanın minimal sürətinə uyğun gəlir.  

Akademik Y.B. Zeldoviç tərəfindən eksperiment yolu ilə 

tapılmış və nəzəri olaraq göstərilmişdir ki, detonasiyanın 

mümkün olan sürətlərindən ən kiçiyi Mixelson xəttinə toxunan 

üzrə partlayış məhsullarının adiabatına cavab verən sürətdir. 

Detonasiya dalğasında kimyəvi reaksiyanın başa çatdığı D 

nöqtəsi istiliyin tamamilə ayrılmasına cavab verir. BD düz xətti 

sahəsindəki nöqtələr hələ qurtarmamış  reaksiyalarla partlayış 

məhsulları halının aralıq adiabatına uyğun gəlir. Partlayıcı 

maddələrin çevrilməsi gedişində xeyli istiliyin ayrılmasına 

baxmayaraq, reaksiya müddətində partlayış məhsulları 

genişləndiyinə görə, detonasiya dalğası cəbhəsində təzyiq Juqe 

nöqtəsindəkinə nəzərən çox olur. Toxunan nöqtəyə bitişik, 

toxunanın sonsuz kiçik sahəsində maksimuma toxunan nöqtədə 

əldə olunan entropiya, ikinci tərtibdən sonsuz kiçik miqdarda 

dəyişir. Bu sahədə Qyuqonionun zərbə adiabatı Puasson 

adiabatı ilə üst-üstə düşür. Göstərilən şərtdən istifadə edərək, 

müəyyən etmək olar ki, detonasiya sürəti D partlayış 

məhsullarının hərəkət sürəti ω ilə partlayış məhsullarında yerli 

səs sürəti c-nin cəminə bərabərdir. Bununla əlaqədar olaraq, 
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toxunanlardan yuxarıda yerləşən kəsənlərin istənilən sahəsində 

səsin yerli sürəti D – ω qiymətindən böyük olacaq və zərbə 

dalğasından sonra gələn boşalma dalğası detonasiya dalğasına 

çataraq o cəbhədəki təzyiqi aşağı salacaq.  Əgər partlayış əsas 

maddənin yükündən yüksək sürətə malik olan inisiator 

tərəfindən törədilibsə, o halda yüksək detonasiya sürətinin 

detonasiya nöqtəsindən uzaqlaşdıqca azalması faktı da bununla 

izah olunur. Kütlənin, hərəkət miqdarının və enerjinin  

saxlanması qanunları, hal tənliyi, eləcə də Qyuqonio və 

Puasson adiabatının toxunma nöqtəsi üçün tərtib oluna biləcək 

tənlik qazın və partlayış istiliyinin başlanğıc parametrləri 

məlum olduğu halda detonasiya parametrlərini hesablamaq 

üçün zəruri olan asılılığı verir. Nəticədə, detonasiya dalğasının 

sürəti üçün aşağıdakı tənlik alınır: 

                     

2

2( 1)D K q                               (5.18) 

burada q ‒ bir mola görə xüsusi partlayış istiliyidir. Üçatomlu 

qazlar СО2, H2O üçün K-nın qiyməti 1,28, ikiatomlu qazlar 

СО, N2, О2 üçün – 1.4, biratomlu qazlar Аr, Не  üçün – 1,6-ya 

bərabər olur. Detonasiya dalğasında partlayış məhsullarının 

tərkibi, onların yüksək temperatur və təzyiq şəraitində 

olmalarına baxmayaraq, son məhsulların tərkibindən güclü 

fərqlənir. Bu da K kəmiyyəti məlum olmadığından hesabla-

maların aparılması zamanı çətinliklər yaradır. Misal üçün bir 

sıra partlayış məhsulları üçün K-nın eksperiment yolu ilə 

tapılmış qiymətləri aşağıda göstərilmişdir:  

Böyük sıxlığa malik trotil – 1,23, 

Dənəvər trotil – 1,24, 

Preslənmiş pentrit (tetranitropentaeritrit) – 1,24,  

Nitroqliserin – 1,19.  

Detonasiya dalğası anlayışından aydın olur ki, dalğa 

cəbhəsində olan təzyiq reaksiyanın qurtardığı anda (Juqe 

nöqtəsi) maddənin təzyiqindən iki dəfə, əgər maddə ani olaraq 

qaz halına keçərsə onun təzyiqindən dörd dəfə yüksək olar. 
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Zərbə (cəbhəsi) sıxılması anından yüksək təzyiqlə xarakterizə 

olunan reaksiyanın  qurtardığı ana qədər olan sahə kimyəvi 

görüntü adlanır. Onun mövcudluğu eksperiment yolu ilə təsdiq 

olunmuşdur.  

 

5.2.4. Birölçülü detonasiyanın xassələri 

Detonasiya dalğası üçün Qyuqonionun adiabatlar tənliyi 

aşağıdakı şəkildədir: 

   2 1 2 1 2 1

1

2
h h q P P                       (5.19) 

burada q  – qaz kütləsinin vahid miqdarına aid olan, dalğa 

sahəsində baş verən kimyəvi çevrilmə ilə əlaqədar ayrılan 

enerjidir.  

İdeal qazlar üçün (5.19) tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: 

     2 2 1 1 2 1 2 1

1

1 2

k
P P q P P

k
          


     (5.20)           

                   
 

Detonasiya dalğasının meydana gəlmə şəraitinin riyazi 

ifadəsi D.Çepmen və E.Juqe tərəfindən verilmişdir. Çepmen və 

Juqe şəraiti aşağıdakı kimidir: 

22 C   və ya   DDC  22                   (5.21) 

burada DD  – detonasiyalı dalğa cəbhəsinin yerdəyişmə sürəti;   

2C – 2P  təzyiqində detonasiya məhsullarında səs sürəti;                    

2  – dalğa cəbhəsinə nəzərən qazşəkilli məhsulların yerdəyiş-

mə sürətidir. 

Bu şərait onu göstərir ki, öz-özünə detonasiyanın əldə  

olunması üçün aşağıda göstərilən amillərin olması lazımdır:   

1) bilavasitə cəbhədən sonra kimyəvi təsir zonası olsun; 

2) dalğa cəbhəsinə nəzərən partlayış məhsullarının yerdəyiş-

məsi yerli səs sürəti ilə baş versin. 
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(5.20) və (5.21) tənliklərini, həmçinin kütlələrin 

saxlanması  və hərəkət miqdarı qanunlarını tətbiq etməklə 

aşağıdakı asılılığı alarıq: 

   
 

2
2 2 2 2 2

1
2

2

1

1 1 2 1 /

1

s s s

s

k M M k M q C

k M





        


 
 (5.22)                                                                       

burada  МS = D/C1 – zərbə dalğası üçün Max ədədidir. 

Çepmen – Juqe şərtinin yerinə yetirilməsi üçün (5.22) 

tənliyindəki kökaltı ifadə sıfıra bərabər olmalıdır. Nəticədə 

aşağıdakı ifadəni alarıq: 
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                     (5.23) 

        Bu tənlik verilən Max ədədli МS = DD/C1 detonasiyanın 

meydana gəlməsi üçün lazım olan enerjini müəyyən edir. 

Detonasiya dalğasının xassələrinin hesablanması saxlanma 

qanunlarının 3  tənliyini – termiki hal tənliyini, Çepmen – Juqe 

şərtinin tənliyini və termiki tarazlığı ifadə edən tənliyi özündə 

ehtiva edən tənliklər sisteminin həll edilməsinə gətirir.   

МS > 4 üçün təxmini, amma detonasiya dalğası parametr-

lərinin kifayət qədər dəqiq ifadələri alınmışdır: 
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(5.24) 

D.Çepmen və E.Juqe ideyalarına əsaslanan birölçülü 

detonasiyanın riyazi izahı kimyəvi çevrilmələrin xüsusiyyət-

lərini əks etdirmir. Bu haqda daha dəqiq nəzəriyə Y.B.Zeldoviç, 
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Neymanov və V.Dyorinq tərəfindən təklif olunmuşdur. 

Zeldoviç-Neymanov-Dyorinqin detonasiya nəzəriyyəsi aşağı-

dakıları nəzərdə tutur:  

1) Qazların eyni ölçüdə axması; 

2) Qazların sürtünməyə görə itkisi olmur; 

3) Dalğa cəbhəsinə güclü qaz-dinamiki partlayış kimi 

baxılır; 

4) Dalğa cəbhəsindən bilavasitə sonra kimyəvi çevrilmə 

baş vermir,  bu proses yalnız yüksək temperatur və təzyiqdə 

kimyəvi aktiv maddələrin əsasən sürətlə toplanması ilə 

müşayiət edilən şəraitdə, müəyyən bir dövrdən sonra başlayır;  

5) Zərbə dalğasından sonra müəyyən məsafədə qurtar-

mağa can atan, monoton inkişaf edən kimyəvi reaksiyalara 

dönməyən bir proses kimi baxılır. 

Birölçülü nəzəriyyə, əsasən, xüsusi məqsədlər üçün 

detonasiyanın orta parametrlərini müəyyən edir. Ümumi halda, 

detonasiya çoxölçülüdür və  kəskin qeyri stasionardır. Partlayıcı 

sistemdə qazın halına və orada baş verən kimyəvi çevrilmələrə  

təsir göstərən təzyiqin təkrar və əks etdirilmiş dalğası əmələ 

gəlir. Eksperiment yolu ilə spinli (fırlanan) və qaloplu 

(pulsasiyalı) detonasiya kimi mürəkkəb hadisələr aşkar 

edilmişdir.  

 

5.2.5. Qarışıq buludda detonasiya prosesi 

Əgər qeyri-məhdud fəza buludunda buludun ölçüləri 

kritik qiymətdən yüksək olarsa, o halda əmələ gələn qazlarda 

detonasiyanın baş verməsi mümkün olur. Qeyri-məhdud fəzada  

detonasiya qabiliyyətli maddə və hava qarışıqları üçün minimal 

diametrlərin qiymətləri cədvəl 5.3-də göstərilmişdir.  

Buludun turbulizasiyası detonasiyanın kritik diametrinin 

azalması ilə müşayiət olunur. Detonasiya qabiliyyətli maddə 

buludunun həcmli sferik partlayışı zamanı əmələ gələn zərbə 

dalğası ardıcıl olaraq aşağıdakı zonaları keçir:  
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– detonasiya dalğası zonasını;  

– partlayış məhsulları tərəfindən yaradılan zonanı;  

– hava zərbə dalğasının yaxın və uzaq zonalarını;  

– hava zərbə dalğasının səs dalğasına çevrildiyi zonanı. 

 

Cədvəl 5.3. 

Detonasiya qabiliyyətli maddə və hava qarışıqları üçün 

minimal diametrlərin qiymətləri 

№ Maddələr 
Qarışıqda 

miqdarı, % 
diametr, m 

1 Аsetilen С2Н2 12,5 3,12 

2 С2Н4О 12,3 11,7 

3 Etilen С2Н4 9,5 31,7 

4 Propilen С3Н6 6,6 58,5 

5 Propan С3Н8 5,7 85,8 

6 Etan С2Н6 5,7 109,6 

7 Hidrogen Н2 29,6 109,6 

8 Мetan СН4 12,3 398 

 

Detonasiya dalğası zonası bulud dairəsində yerləşir. 

Propan (С3Н8) və butan (С4Н10) qarışığından ibarət olan 

karbohidrogen qazı buludunun radiusu təxmini olaraq aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə tapıla bilər: 
3

1 17,5R M  ,   m                        (5.25) 

burada М – bulud əmələ gətirən karbohidrogen qazının miqda-

rıdır. 

Detonasiyalı dalğa cəbhəsində birinci zona həddində  

artıq təzyiqin qiyməti:  
1

1700Sp 
 
kPa. 

Partlayış məhsullarının təsir zonası radiusunun qiyməti: 

2 11,7R R  ,    m                              (5.26) 
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Dalğa cəbhəsində, ikinci zona həddində, artıq təzyiqin 

qiyməti 1350 kPа ilə 314 kPа arasında dəyişir və aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə tapılır: 

2

3

11300 50S

R
p

R

 
   

 
,    m                 (5.27) 

burada, R – partlayıcı sistemin mərkəzindən baxılan nöqtəyə 

qədər olan məsafədir. 

Hava zərbə dalğasının təsir zonası üçün qabaqcadan nisbi 

məsafə müəyyən edilir: 

3

1

0,24
R

R
                                 (5.28.) 

burada 3R  – ikinci zona həddində, partlayıcı sistemin mərkə-

zindən baxılan nöqtəyə qədər olan məsafədir - 3R  > 2R . 

Hava zərbə dalğası cəbhəsində, 2   şərtilə, yaxın 

partlayış zonasındakı artıq təzyiq: 

 3 3

700

3 1 29,8 1
SP




   
,    kPа              (5.29) 

2   şərtilə uzaq partlayış zonasında: 

3

22

lg 0,158
SP

 


 
,    kPа               (5.30) 

Karbohidrogen qazları buludunun həcmli sferik partlayış 

parametrlərinin verilmiş hesablanma metodu  təxmini xarakter  

daşıyır. Digər metodika ilə detonasiyalı partlayışın 

hesablanması zamanı detonasiya dalğası və hava zərbə 

dalğasının parametrləri müəyyən edilir. Yarımsferik buludun 

başlanğıc radiusu aşağıdakı ifadənin köməyi ilə müəyyən edilir:  

3
0

3

2

bulV
R






   

                             (5.31) 
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burada bulV – detonasiyaedici qarışığın yarımsferik buludunun 

həcmidir: 

b

bul

stex

V k G
V

М С





 



   

                           (5.32) 

burada 
bk  – maddənin maye halından  buxar halına keçid əm-

salı (
bk  = 1); G  – maddənin kütləsi; V – molyar həcm; М   – 

molyar kütlə; stexС  – detonasiyaedici maddənin hava ilə qarışı-

ğının stexiometrik qatılığı: 

 

1
100,%

1 4,76
stexC


 

 
               (5.33) 

 – xüsusi stexiometrik əmsal (propan üçün  =5). 

Partlayış zamanı bulud dairəsində dalğanın yayılma sürəti: 

 22 1 qarD k Q    , m/s                 (5.34.) 

k – adiabat göstəricisi (k =1,3); qarQ  – qazın (buxarın) hava    

ilə detonasiyaedici qarışığının (propan üçün qarQ  2,801x             

x10
6 

Coul/kq) kimyəvi enerjisidir. 

Detonasiyanın davam etmə müddəti: 

0
B

R
t

D
 , san                                 (5.35) 

Detonasiya dalğası cəbhəsində maksimal izafi təzyiq:  

           

2

02
1

qarD

s

D
p P

k

 
  


, Pа                       (5.36) 

burada 0P – atmosfer təzyiqi; qar – qarışığın sıxlığıdır. 

Qarışıq buludunun kütləsi: 

  bul qar bulM V                                (5.37) 

Тrotil ekvivalenti:  
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6 64,18 10 4,18 10

bul qar b H
tnt

М Q k G Q
W

  
 

 
                     (5.38) 

burada HQ  – detonasiya olunan maddənin xüsusi enerjisidir; 

Partlayış məhsulları zonasının radiusu: 

310 2PM tntR W  
  
                        (5.39) 

burada  – köməkçi kəmiyyətdir: 

2,096 4,393 A                           (5.40) 

А – kəmiyyəti 

       
0

1,25 1,923 lg
D

sp
A

P

 
    

 
                       (5.41) 

kimi müəyyən edilir. 

Zərbə dalğasının sıxılma fazasının davam etmə müddəti: 

2 s
s

s

i
t

p




  

                                   (5.42) 

Partlayış məhsulları zonası sərhədindəki ( PMR məsafəsində) 

dalğa cəbhəsində qalıq təzyiq: 

0

2

1
P

k

D
p

qarPM

s 






, Pa                      (5.43) 

PMR  məsafəsində sıxılma fazasının nisbi impulsu: 

 2lg44,0lg97,011,2lg PM

s

PM

s

PM

s RRi      (5.44) 

PMR  məsafəsində sıxılma fazasının impulsu: 

3 2PM PM

s s tnti i W                              (5.45) 

Nisbi məsafə:  

3 2

PM PM
s

tnt

r
R

W



                         (5.46.) 
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PMR R  məsafəsində artıq təzyiq 

0s sP P P                                    (5.47) 

PMR R  məsafəsində nisbi izafi təzyiq 

 
2

lg 0,65 2,18 lg 0,52 lgs s sP R R              (5.48)    

Nisbi məsafə:  

3 2 tnt

s
W

R
R


                                (5.49) 

 PMR R  məsafəsində sıxılma fazasının nisbi impulsu:  

 
2

lg 2,11 0,97 lg 0,44 lgs s si R R           (5.50) 

  RPM  məsafəsində sıxılma fazasının impulsu:  

3 2s s tnti i W                               (5.51) 

kimi müəyyən edilir. 

 

5.2.6. Kondensləşmiş maddələrdə detonasiya 

Kondensasiya olunmuş partlayıcı maddələrin detonasiyalı 

çevrilmə prosesləri ekzotermiki kimyəvi reaksiyaları həyəcan-

landıran zərbə dalğasının təsiri altında həyata keçirilir.  

Reaksiya enerjisi bütövlükdə prosesi saxlamaq üçün sərf 

olunur. İnisiasiya impulsundan asılı olmayan və ancaq kimyəvi 

reaksiya zamanı ayrılan enerji və partlayış məhsullarının hal 

tənliyi ilə müəyyən olunan öz-özünə detonasiyaya kömək edən 

stasionar sürət mövcuddur. Detonasiya zamanı təzyiq dalğası 

maddələrin sıxlaşma zonasını, kimyəvi reaksiya zonasını və 

partlayış məhsulları ilə genişlənən zonanı özündə birləşdirir. 

Reaksiya zonasının sonunda maddələrin detonasiya dalğası 

cəbhəsi və yerli səs sürətinə nəzərən maddələrin axın sürətinin 
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bərabərliyi şəraiti yerinə yetirilir. Kondensləşdirilmiş partlayıcı 

maddələrin yükünün kritik diametri mövcuddur. Kiçik diametrli 

yüklər öz-özünə detonasiya prosesinə kömək edə bilmir.   

Kritik diametrin qiyməti iki prosesin – detonasiya dalğa-

sında reaksiya məhsullarının əmələ gəlmə və bu dalğanın yan 

sərhədində energetik itki nəticəsində təzyiqin düşmə 

proseslərinin sürətləri nisbəti ilə müəyyən olunur. Stasionar 

detonasiyadan əvvəl onun inisiasiya prosesi baş verir.  

Detonasiya dalğası zərbə dalğasının sıxılma təsiri nəticəsində 

əmələ gəlir.  

Zərbə sıxılmasının inisiasiya təsiri nəticəsində partlayıcı 

maddələrin temperaturu yüksəlir. Temperaturun artması 

ekzotermiki parçalanma reaksiyasını intensivləşdirir. İstilik 

enerjisi təsirdə olan maddələrin qızdırılmasına sərf olunur ki,  

bu da reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb olur. Xüsusi zərbə 

dalğası əmələ gəlir, o, inisiasiya edici dalğanı ötüb keçir və 

böyüyərək detonasiya dalğasına keçir.  

Bərk maddələr üçün partlayışın inisiasiya prosesinə 

kristalların məsamələri, çatları, yad əlavələri, mikrodefektləri 

təsir göstərir. Detonasiyanın inisiasiyası zamanı onun kritik 

enerjisi adlı kəmiyyət mövcuddur. Kritik enerji vahid həcmə 

düşən, detonasiyanı törətmək üçün partlayıcı maddəyə 

verilməsi lazım olan impulsu inisiasiya edən minimal enerjiyə 

deyilir. Kondensləşmiş maddələrdə detonasiya parametrlərinin 

miqdari modelləşdirmə və ya eksperiment yolu ilə müəyyən 

edilir. Bir sıra partlayıcı maddələr üçün detonasiya 

parametrlərinin qiymətləri cədvəl 5.4-də göstərilmişdir. 
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    Cədvəl 5.4. 

Bir sıra partlayıcı maddələr üçün detonasiya parametrlərinin 

qiymətləri 

№ 
Partlayıcı 

maddələr 

Sıxlıq, 

kq/m
3
 

Detonasiya 

sürəti, m/s 

Təzyiq, 

QPа 

Kritik dia-

metr, mm 

1 Tökmə trotil- 

2,4,6-trinitro-

toluol 

C6H2CH3(NO2)3 

1663 6900 19 16 

2 Üyüdülmüş 

trotil 

1000 5100 6,6 3 

3 Preslənmiş trotil 1590 6900 17,7 - 

4 Heksogen-1,3,5-

trinitro-1,3,5-tri-

aza-tsikloheksan 

1816 8754 34 1 

5 Оktogen,1,3,5,7

-tetranitro-

1,3,5,7-tetra-

aza-tsiklook-tan 

C4H8N8O8 

1960 9100 39 - 
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VI FƏSİL. Qəza partlayışları nəticəsində baş verən dağıdıcı 

amillər və onların təsiri, zərbə dalğasının forması və onu 

xarakterizə edən parametrlər 

6.1. Partlayışın dağıdıcı amilləri 

Partlayış zamanı ayrılan enerjinin miqdarı partlayıcı 

sistemin enerjisindən asılıdır. Təzyiq altında yanar qazla 

doldurulmuş qabda baş verən fiziki partlayış enerjisinin tam 

miqdarı adiabat genişlənən qazların gördüyü işin miqdarı kCoul 

ilə müəyyən olunur: 

1 0

1 1

q

b q q

s q

PP P
E V V

k k


  

 
                      (6.1) 

burada 1P  – bilavasitə partlayışqabağı qabda qazın mütləq 

təzyiqi, kPа; 0P  – atmosfer təzyiqi, kPa; qP  – bilavasitə 

partlayışqabağı qabda qazın qalıq təzyiqi, kPа; qk  – qaba 

doldurulan qaz üçün adiabat göstəricisi; qV  – qabın həndəsi 

həcmidir, m
3
. 

Tərkibində xeyli az soyuq maye olan yanar maddə 

kütləsində buxar partlayışı enerjisi, maddədə olan istilik 

enerjisinin miqdarına görə müəyyən olunur: 

. . . .( ) ( )b e m f y m e e b f e s mE M C t t r c t t                  (6.2) 

burada eM  – maddənin kütləsi, kq; .m fC , .b fc  – müvafiq olaraq 

maye və bərk fazaların istilik tutumu əmsalları, kCoul/(kqK); 

.y mt  – yanar ərintinin temperaturu, С; et  – ərimə temperaturu,  

С;  er  – gizli ərimə istiliyi, kCoul/kq; .s mt  – soyuq mayenin 

temperaturudur, 
0
C. 

Kimyəvi partlayışın tam enerjisi (kCoul) aşağıdakı 

ifadənin köməyi ilə müəyyən edilir: 
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rkt QME . ,         rkt QVE .                   (6.3)  

burada M  – partlayışda iştirak edən maddə kütləsi, kq; V – 

maddənin həcmi, m
3
; .k rQ  – kimyəvi reaksiyanın, yanma, 

kimyəvi çevrilmə, xüsusi partlayıcı parçalanma enerjisidir, 

kCoul/kq və ya kCoul/m
3
. 

İstilik tutumlarına görə partlayıcı sistemlərin müqayisəsi 

üçün trotil ekvivalenti və ya trinitrotoluol (TNT) ekvivalenti 

anlayışından istifadə olunur. Partlayışın trotil ekvivalenti, 

partlayıcı sistemin enerji miqdarına görə aşağıdakı düsturun 

köməyi ilə müəyyən edilir: 

4180

p

tnt

E
W                                       (6.4) 

burada pE  – partlayıcı sistemin potensial enerjisi, kCoul; 4180 

– trotilin xüsusi partlayıcı parçalanma enerjisidir, kCoul/kq. 

Texnogen partlama prosesində partlayıcı sistem enerjisi 

aşağıda göstərilən enerjilərə çevrilir: 

– zərbə dalğası; 

– partlayan maddəni məhdudlaşdıran, buludun dağıdıl-

ması zamanı əmələ gələn, uçub gedən qırıntılar; 

– dinamik təzyiq nəticəsində partlayış prosesinə cəlb 

olunmuş cisim və maddələrin daşınması; 

– partlayış məhsulları; 

– partlayıcı sistemin qalıq enerjisi. 

Hava zərbə dalğası enerjisinin qiyməti aşağıdakı ifadənin 

köməyi ilə tapılır: 

pdz EkE  .                                  (6.5) 

burada .z dk  – partlayıcı sistem enerjisinin zərbə dalğası 

enerjisinə keçmə əmsalıdır. 

Zərbə dalğası enerjisinə görə partlayışın trotil ekvivalenti 

(kq) aşağıdakı ifadədən tapılır: 
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.

.
4180

z d

tnt z d tnt

E
W k W                            (6.6) 

Naməlum miqdarda təhlükəli maddənin partlayış 

enerjisini qiymətləndirmək üçün dağıdılmanın adekvatlıq 

üsulundan istifadə olunur. Tədqiq olunan partlayış zamanı 

əmələ gələn dağıntılar qədər dağıntı törədə biləcək 

trinitrotoluolun miqdarı bu üsula uyğun olaraq müəyyən edilir.  

 Partlayış istiliyinin təyini, həcmi bir neçə yüz kub 

santimetrdən 50 litrə qədər olan qalındivarlı polad bombadan 

və mayeli kalorimetrdən ibarət olan kalorimetrik qurğularda 

aparılır. Təcrübədən əvvəl kalorimetrik bombadan hava 

çıxarılır. Bombanı  inert qazla, məsələn, azotla da doldurmaq 

mümkündür.  Partlayış zamanı ayrılan istilik miqdarını 

müəyyən etmək üçün kalorimetr mayesinin (adətən su) dəqiq 

ölçülmüş miqdarı qədər bombanı kalorimetrin içərisinə 

yerləşdirirlər. Mayeli kalorimetrlərin tətbiqi  böyük ölçülü 

mürəkkəb və bahalı qurğuların yaradılması ilə bağlıdır. Odur 

ki, bir sıra üsullarda kalorimetr kimi bombanın özündən istifadə 

olunur, həm də onun temperaturunu müxtəlif nöqtələrdə 

yerləşdirilmiş Bekman  termometri ilə ölçürlər (şəkil 6.1), 

təcrübələri standart Bertlo-Maler, Dolqov və ya Bixel 

bombalarında aparırlar. Kalorimetrik bombaları onlarda benzoy 

turşusu nümunəsini dəqiq müəyyən olunmuş yanma istiliyi 

həddində yandırmaqla tarazlaşdırırlar. Bu halda kalorimetrin 

istilik qiymətini də müəyyən edirlər. Temperaturun 1°С-yə 

qədər artırılması zamanı kalorimetr kütləsində udulan istiliyə 

kalorimetrin istilik qiyməti deyilir. Təkrar və atılan partlayıcı 

maddələr üçün Bertlo-Maler bombasında yanma istiliyini və ya 

partlayış istiliyini  ancaq inisiasiyaedici partlayıcı maddələr və 

qara barıt (közərdilmiş məftil ilə partlayır) üçün müəyyən 

etmək mümkündür. 
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Şəkil 6.1. Partlayış istiliyinin təyin edilməsi üçün qurğu: 

а – Mixel bombası: (1 – gövdə; 2 – qapaq; 3 – boltlar;                       

4 – elektroizolyasiyalı boru; 5 – qaz nümunəsini götürmək üçün 

ventil; 6 – partlayıcı maddə gülləsi.), b – kalorimetrik 

qurğunun sxemi: (1 – gövdə; 2 – qapaq; 3 – partlayıcı maddə 

gülləsi; 4 – termometrlər; 5 – ventil; 6 – dayaq) 

 

Lakin, detonator kapsulasında partlayan maddələr üçün 

böyük ölçülü bombalardan (laboratoriyalarda istifadə olunan 

bombalar və ya Apin və Belyayev bombaları) istifadə olunur. 

«Fuqas» istiliyini təyin etmək üçün partlayıcı maddə 

nümunəsini qurğuşun folqa və şüşədən hazırlanmış nazik 

divarlı qilafda partladırlar.  Bu halda partlayış məhsulları örtük 

materialı ilə cüzi istilik mübadiləsi nəticəsində sərbəst 

genişlənir və öz istiliyini qurğunun divarı vasitəsilə kalorimetr 

mayesinə verir. «Detonasiya» istiliyini müəyyən etmək üçün 

a) b) 

 4 



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 212 

10,0 qr. partlayıcı maddəni nazikdivarlı mis və ya bürüncdən 

hazırlanmış qilafda partladırlar. Bu halda, partlayış məhsulla-

rının dağıdılan ampula materialı ilə intensiv istilikdəyişmə 

prosesi hesabına partlayış məhsullarının tez soyudulması və 

onların detonasiya dalğasında detonasiya məhsullarının 

başlanğıc tərkibinə yaxın olan kimyəvi tərkibinin fiksajlanması 

ilə yanlış tarazlıq baş verir. Müxtəlif materiallardan (o 

cümlədən qızıldan) və müxtəlif qalınlıqlarda hazırlanmış 

ampulaların tətbiqi partlayıcı maddələrin termokimyəvi 

xarakteristikasının müəyyən edilməsi zamanı partlayış 

məhsulları müxtəlif qaz – dinamiki genişlənməyə malik olan  

partlayışların fiziki modelləşdirilməsində geniş istifadə olunur. 

Hər bir individual partlayıcı maddənin partlayış istiliyi sabit bir 

kəmiyyət olmayıb, partlayış məhsullarının yayılma şəraitindən, 

partlayıcı maddə yükünün ölçülərindən, həmçinin də onun 

başlanğıc sıxlığından asılı olaraq   müəyyən hədlərdə dəyişə 

bilər. Kalorimetrik bombalarda alınan partlayış istiliyinin 

qiymətləndirilməsi zamanı istilik effekti partlayışın baş verdiyi 

şəraitdən çox asılı olur. Odur ki, alınan dəlillər ancaq şərti 

xarakter daşıyır.  

 

6.2. Zərbə dalğasının forması və onu xarakterizə edən 

parametrlər 

6.2.1. Zərbə dalğası haqqında ümumi məlumat 

Qazlarda dalğa – titrəyişli hərəkətin qazşəkilli mühitdə 

yayılma prosesinin tsiklidir. Birölçülü dalğa qrafiki olaraq 

―dalğa parametri – məsafə‖ və ya ―dalğa parametri – zaman‖ 

koordinat sistemində göstərilə bilər. Qazlarda dalğanın ən 

xarakterik parametri təzyiqdir. Təzyiqin dəyişmə tsikli kimi, 

birölçülü sinusoidal dalğanın ―təzyiq–məsafə‖ koordinat 

sistemində təsviri şəkil 6.2-də göstərilmişdir.  
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Şəkil 6.2. Birölçülü sinusoidal təzyiq dalğası: 

хr – seyrəlmə fazasının uzunluğu; xs – sıxılma fazasının 

uzunluğu;  – dalğa uzunluğu; Рor – dalğa uzunluğuna bərabər 

olan kəsikdə qazın orta təzyiqi; РА – dalğanın amplitudasıdır 

 

―Təzyiq – zaman‖ koordinat sistemində fəzanın müəyyən 

bir nöqtəsi üçün birölçülü sinusoidal dalğa qrafiki şəkil 6.3-də 

göstərilmişdir. 

Təzyiq dalğasının yayılma sürəti qazın sıxlığı, növü, orta 

təzyiqin miqdarından asılı olaraq müəyyən olunur və verilən 

qazda səs sürəti adlanır: 

                   


orPk
C




 

                                  (6.7) 

burada k  – adiabat göstəricisi;   – orP  təzyiqində qazın sıx-

lığıdır. 

Qazlarda sinusoidal profilli dalğa harmonik rəqs edən 

dinamiki təsirli mənbədən inisiatorlanır. 

Р                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                      Cəbhə                          

Por   Yan                                                           
Kürək 

                     ∆PA 

     
           Çökək  

 

 

                   хr                          xs                          X 
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Şəkil 6.3. Birölçülü sinusoidal dalğanın sxemi: 

tr – seyrəlmə fazasının davametmə müddəti; ts – sıxılma 

fazasının davametmə müddəti;  ξ – dalğanın periodu;                     

Рor – dalğa perioduna bərabər olan kəsikdə qazın orta 

təzyiqidir 

 

Belə dalğanın parametrləri fasiləsiz olaraq dəyişir, məsə-

lən, cəbhənin qarşısında qazın təzyiqi və onun törəməsi cəbhə-

nin arxasındakı təzyiqə və onun törəməsinə bərabərdir və s.  

( 0) ( 0);

( 0) ( 0)

P P

dP dP

dx dx

 

 

  

 


                      (6.8.) 

Qazın  partlayışı qaz mühitinə zərbə təsiri göstərir.  

Partlayış məhsullarının zərbə təsiri nəticəsində yaranan 

təzyiq dalğasına partlayıcı zərbə dalğası deyilir. 

Р    

   

Рor 

       

 

          

 

             

            

              tr                          ts                                t 
 

                             ξ 
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Partlayıcı zərbə dalğasının sinusoidal dalğadan əsas fərqi 

ondan ibarətdir ki, dalğa cəbhəsində dalğa parametrləri partla-

yışa məruz qalaraq kəskin dəyişirlər. Əgər temperatur, sıxlıq, 

təzyiq kimi qaz parametrləri partlayış cəbhəsində müxtəlif 

törəmələrə malikdirsə, o halda partlayış zəif hesab olunur: 

                  

( 0) ( 0);

( 0) ( 0)

P P

dP dP

dx dx

 

 

  

 


                        (6.9.) 

əgər   

( 0) ( 0);

( 0) ( 0)

P P

dP dP

dx dx

 

 

  

 


                      (6.10.)  

olarsa, o halda partlayış güclü olar. 

 

 

―Təzyiq – zaman‖ koordinat sistemində partlayıcı hava 

zərbə dalğasının profilini nəzərdən keçirək. Hava zərbə 

dalğasının sxemi şəkil 6.4-də göstərilmişdir.  

Hava zərbə dalğasını xarakterizə edən parametrlərdən biri 

qüvvə impulsu hesab olunur. İmpuls – müəyyən zaman müddə-

tində qüvvənin təsir ölçüsüdür. Sıxılma fazası impulsu ilə 

seyrəlmə  fazasının impulsu biri-birindən fərqlidir.  

Sıxılma fazası impulsu: 

             

 ( )

s

s o

t

i P t P dt                             (6.11) 

və seyrəlmə  fazasının impulsu: 

 ( )

r

r o

t

i P P t dt                            (6.12) 

kimi olur. 
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Şəkil 6.4. Hava zərbə dalğasının sxemi 

 

Hava dalğasını xarakterizə edən əsas parametrlər dalğa 

cəbhəsindəki təzyiq, sıxılma fazasının impulsu və zərbə 

dalğasının intensivliyi Z  hesab olunur. 

2

1

P
z

P
                                      (6.13) 

burada 2P  – zərbə dalğası cəbhəsindəki təzyiq, 2P  = SP ; 1P  – 

zərbə dalğası cəbhəsindən əvvəlki təzyiqdir, 1P  = 0P .  

Partlayışları təsvir edərkən zərbə dalğasını tsikl kimi çox 

zaman iki dalğaya ayırırlar:  

1) sıxılma və ya düz dalğaya; 

2) seyrəlmə, başqa sözlə əks dalğaya.  

Bundan başqa, sıxılma zonasını sonsuz kiçik kəmiyyət 

kimi qəbul edir və onu zərbə dalğası cəbhəsi ilə eyniləşdirirlər.  

              Р        Dalğa cəbhəsi 

 

 

 

                                  P(t) 

  Ps                                      

 

 

 

        Po 

                                                                                                                      
 

                                                                t 

                   tf       ts             tr  
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6.2.2. Birölçülü zərbə dalğasının xassələri 

İnert qazlarda yastı səth boyu D sürəti ilə yayılan 

stasionar zərbə dalğasının xassələrini nəzərdən keçirək. Fərz 

edək ki,  qazın xassələri cəbhənin önündə və arxasında sabit 

qalır, cəbhənin özündə isə sıçrayışla dəyişir. Qazın xassələrini 

cəbhəyə paralel olan iki yoxlama səthə köçürək. Qaz 

parametrlərinin dalğa cəbhəsinə nəzərən yayılma sxemi şəkil 

6.5-də göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Şəkil 6.5. 1-1 və 2-2 yoxlama səthlərində cəbhənin yayılma 

sxemi 

 

Yoxlama səthindən keçən qaz axını, kütlə, impuls və 

enerjinin itməməsi qanununa ciddi tabe olur. Tənliklərin 

yazılması zamanı nisbi surətlərdən, başqa sözlə 

1 1

2 2

u D v

u D v

 

 
                                 (6.14) 

ifadələrindən istifadə edəcəyik. 

 
             Zərbə dalğasının yerdəyişmə istiqaməti 

                           1                 cəbhə                  2 

 
                      Р2                              Р1 
                           v2                 D       v1 

 

                       2                             1 

 
 
                            1                                          2 
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Dalğa cəbhəsi üçün inert qazlarda hərəkət zamanı 

uyğunsuzluq üçün aşağıdakı tənliklər qanunauyğundur. Özlü 

olmayan, inert qazda hərəkət edən qaz cəbhəsi üçün aşağıdakı 

tənliklər məqbul sayılır: 

а) kütlələrin saxlanması qanunu 

               1 1 2 2u u   
                             

(6.15)                 

burada 1 , 2  – qazların sıxılmadan əvvəlki və sonrakı 

sıxlıqları; D –  dalğa cəbhəsinin hərəkət sürəti; 1u  – dalğa 

cəbhəsinə nəzərən sıxılmadan əvvəl qazın hərəkət sürəti; 2u  – 

dalğa cəbhəsinə nəzərən sıxılmadan sonra qazın hərəkət 

sürətidir.  

b) İmpulsların saxlanması qanunu (hərəkətin miqdarı) 

            
2 2

1 1 1 2 2 2P u P u                             (6.16)                                  

burada 1P  – dalğa cəbhəsindən qabaq qazın təzyiqi; 2P  – dalğa 

cəbhəsində qazın təzyiqidir.  

c) enerjinin saxlanması qanunu 

           

2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
h u h u                             (6.17)                                     

burada  h = е + P/ – entalpiya; е – daxili enerjidir. 

Qazın təzyiq və sıxlığı termiki hal tənlikləri ilə bağlıdır: 

        P R T                                    (6.18)                 

(6.16) nisbətini aşağıdakı kimi yazmaq olar:   

1 2 1 2 2 1 1 2P u u P u u                         (6.19) 

buradan 

2 1
1 2

2 1

P P
u u

 


 


                               (6.20) 

alınar. 

Əgər qaz zərbə dalğasından əvvəl hərəkətsizdirsə, o halda  

1u D
 

olar.
 



Yanma və partlayış nəzəriyyəsi  

 

 219 

 (6.15) tənliyini nəzərə alsaq, o zaman dalğa cəbhəsinin 

yayılma sürəti üçün aşağıdakı asılılığı alarıq: 

2 2 1
1

1 2 1

P P
D u



  


 


                           (6.21)                                    

 (6.15) – (6.17) tənliklərindən sürət çıxarılarsa aşağıdakı ifadə 

alınar: 

   2 1 2 1 1 2

1

2
h h P P                           (6.22) 

və ya 

   2 1 2 1 1 2

1

2
e e P P       

                   
(6.23)

 
(6.23) tənliyi Qyuqonionun adiabat tənliyi adlanır. Bu tənlik 

zərbə cəbhəsində enerji və ya entalpiyanın verilən 

dəyişikliyində qazın başlanğıc və son halı arasındakı əlaqəni 

xarakterizə edir. Bu adiabatik prosesləri xarakterizə edən oxşar 

münasibətlərdir. Р– koordinat sistemində Qyuqonio 

adiabatının qrafiki ifadəsi şəkil 6.6-da göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil 6.6. Qyuqonio adiabatı  

   Р 

                              
                            

                            Р2,2 

 

                                            Рk
=const 

 
 
 
 
                                                                   Р1,1 
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Рk
 = const  xətti adiabatik rejimdə, başqa sözlə enerji 

itkisi olmayan sıxılma zamanı qazın bütün mümkün halını 

göstərir. 

Tutaq ki, adiabat göstəricisi k zərbə cəbhəsində dəyişmir. 

(6.15) – (6.18) tənliklərini kombinasiya etməklə təzyiq, sıxlıq 

və temperaturun zərbə cəbhəsində dəyişməsini ifadə etmək 

olar: 

 2

2

1

2 1

1

sk M kP

P k

   



  

                        (6.24) 

 

 

2

2

2

1

1

1 2

s

s

k M

k M





 


  
                           (6.25) 

   

 

2 2

2

2

1

1 / 2 1 / 2 1

1 / 2

s s

s

k M k k MT

T k M

            
   

         (6.26) 

burada  k – adiabat  göstəricisi, sM – Max ədədidir. 

1

s

D
M

C


                                   

(6.27) 

burada  1C – səs sürətidir. 

1
1

1

k P
C




                                   (6.28) 

Göstərilən nisbətlərdən istifadə etmək üçün qazların 

başlanğıc parametrlərini və zərbə cəbhəsinin sürətini bilmək 

lazımdır.   

 

6.2.3. Nöqtəvari partlayış zamanı zərbə dalğası 

Nöqtəvari partlayış təsirindən dəyişən ideal qazlarda 

(adiabat göstəricisi sabit olan qazlarda) parametrlərin riyazi  

təsvirini nəzərdən keçirək. Sferik simmetriya zamanı adiabatik 
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həyəcanlanmış birölçülü hərəkətin hesablanma sxemi şəkil 6.7– 

də göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

Şəkil 6.7. Sferik simmetriya zamanı adiabatik həyəcanlanmış 

birölçülü hərəkətin hesablanma sxemi: 

Е – zərbə dalğasının meydana gəlməsinə səbəb olan partlayış 

enerjisi; r2(t) – t zamanı ərzində partlayış mərkəzindən dalğa 

cəbhəsinə qədər olan məsafə 

 

Qaz dinamikasının tənliklər sisteminə aşağıdakılar 

daxildir:  

а) kütlənin saxlanma qanunu tənliyi: 

            

1
0

v v P
v

t r r

  
    

  
                       (6.29)      

b) hərəkət miqdarı tənliyi:  

        

( 1) 0
v v

v
t r r r

 
 

   
          

           (6.30)                          

c) enerjinin saxlanması tənliyi:  

( 1) 0
P P v v

v k P
t r r r


   

           
          (6.31)                       

(6.29) – (6.31) tənliklərində  aşağıdakı şərti işarələr qəbul 

olunmuşdur: t – zaman; Р – təzyiq; v  – sürət; r –fəza koordi-

natları;   – qazın sıxlığı;   – simmetriklik göstəricisi (düz 

simmetriya zamanı   = 1, silindrik və sferik simmetriyada            

  = 2 qəbul olunur); k – adiabat göstəricisidir: 

        Е                                          Cəbhə 
 

                                  r2(t)                            r 
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p

v

c
k

c
                                       (6.32) 

(6.29) – (6.31) sistemlərinin sonsuz çoxlu həll yolları vardır. 

Lazım olan həll yolunun alınması üçün başlanğıc və sərhəd 

şərtlərini özündə birləşdirən kənar şərtlər qısaca və dürüst ifadə 

edilməlidir. Başlanğıc şərtlər aşağıdakılardan ibarətdir:  

–  t = 0 olduqda, r = 0 nöqtəsində E enerjisi ani olaraq 

azad olur;  

– başlanğıc zaman anında cəbhənin yeri aşağıdakı 

tənliyin köməyi ilə tapılır:  

                   2( 0)  0r t                                (6.33)      

r = 0  olduqda sərhəd şərtləri: 

                  (0, ) 0v t                                  (6.34)   

kimi, r = r2(t) olduqda isə sərhəd şərtləri aşağıdakıları özündə 

əks etdirir: 

а) kütlənin saxlanma şəraiti: 

  1 1 2 2( ) ( )D v D v                           (6.35)       

b) hərəkət miqdarının saxlanma şəraiti: 

1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( )v D v P v D v P         
        

(6.36)  

c)  enerjinin saxlanma şəraiti: 

     

2

1 1
1 1 1 1

1

2

2 2
2 2 2 2

2

( )
2 ( 1)

( )
2 ( 1)

v P
D v P v

k

v P
D v P v

k







 
       

  

 
       

  

           (6.37)                     

Tənliklərdəki 1 indeksi həyəcanlanmamış qaza, 2 indeksi 

isə dalğa cəbhəsinə aiddir; D – cəbhənin hərəkət sürətidir.  

(6.29)–(6.37) tənliklər sisteminin dəqiq həlli zamanı 

ədədi metodlar, məsələn,  fərqli sonluqlar metodu tətbiq olunur. 

Zərbə dalğası cəbhəsi parametrləri üçün V.P. Korobeynikov 
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tərəfindən alınmış təxmini formulları nəzərdən keçirməklə 

kifayətlənək.  

Məsələnin təxmini həlli zamanı güman edilir ki, inert 

qazlarda zərbə dalğası cəbhəsi bir neçə zonadan keçir: mərkəzi 

və uzaq partlayış zonasını. 

Bundan başqa əlavə parametrlər də daxil edilir:  

а) dinamiki uzunluq: 
1

0

E
x

P

 
  

                                  

(6.38) 

b) dinamik vaxt:   

1
0 0

1

y x
P


                                 (6.39) 

c) nisbi məsafə:    

0

r
R

x
                                     (6.40) 

d) partlayış mərkəzindən dalğa cəbhəsinə qədər olan nisbi 

məsafə:               

                           

2
2

0

r
R

x
                                    (6.41) 

e) nisbi vaxt:     

0

t

y
                                      (6.42) 

f) Max ədədi:    

1

D
M

C
                                    (6.43) 

g) enerjinin saxlanma qanununu əks etdirən göstərici:  

                     ( , )f k                                  (6.44) 

Energetik göstəricini hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan 

istifadə edilir: 

k  2 olduqda, 
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2 3 lg(k 1)

1 ( 1)
a a

a k   
                   (6.45) 

k > 2 olduqda, 

1

ba k                                    (6.46) 

olur. 

burada 
1a , 

2a , 
3a  – qiymətləri cədvəl 6.1-də göstərilən əmsal-

lardır.                                                                                          

                                                                                   Cədvəl 6.1. 

                              
1a , 

2a , 
3a   əmsallarının qiymətləri 

 k 1a  
2a  

3a  

1 1,1–3 0,36011 -1,2700 -0,17912 

1 1,2–2 0,36594 -1,2537 -0,18471 

2 1,1–3 0,34649 -1,19796 -0,14134 

2 1,2–2 0,35246 -1,1768 -0,13945 

3 1,1–3 0,30774 -1,1598 -0,11917 

3 1,2–2 0,31246 -1,1409 -0,11735 

  

b  kəmiyyəti aşağıdakı ifadənin köməyi ilə tapılır: 

2,1448 0,2325 lgb k                        (6.47) 

Partlayışın mərkəzi zonası üçün: 

а) cəbhənin vəziyyəti aşağıdakı düsturun köməyi ilə müəyyən 

edilir:  

                   

1 2

2 2
20 ( )n nr t t 


                           (6.48) 

b) cəbhənin hərəkət sürəti: 

                   

2
0 20

1

2

2

E
D r



  



  
 

                   (6.49) 

c) qaz hissəciklərinin bilavasitə zərbə dalğasından sonrakı 

hərəkət sürəti: 
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20 0

2

1
v D

k
 


                          (6.50) 

r2 < 2 şərtində zərbə dalğasının hərəkət qanunu aşağıdakı 

tənliklə göstərilir:  

        

2
2

2
2

2

( 2)

1 1 (2 )
n

r
dt dr

k r





 

 

 
 

     
              (6.51) 

Sferik simmetriyada bütün məsafə diapazonu üçün:  

а) qaz hissəciklərinin bilavasitə zərbə dalğasından sonrakı 

hərəkət sürəti:
20 2r 

 

şəraitində;   

         

3

2
2 1 2

4 1

5 ( 1)
v C r

k k



   
  

            (6.52)

  

2 2r   şəraitində isə 

   

1

2

2 1

2

4 1 2

5 ( 1) ln ln 2 1
v C

k k r



   
    

   (6.53) 

kimi olur.

 

b) cəbhənin hərəkət sürəti:  

2

1

2

k
D v


                               (6.54.) 

c) cəbhədə artıq təzyiq: 

20 2r  şəraitində 

 

2 1 1
3

2

4 1

1 1 1 25
sp P P P

k k r
    

      
     (6.55) 

2 2r  şəraitində isə 
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2 1 1
2

2 2

4 1

1 1 1 50 (ln / 2) 1
sp P P P

k k r r
    

       
     (6.56) 

kimi olur.  

d) sıxılma fazasının impulsu: 

2

1 0

1

1 0,23
( 1)

4
s

P x
i k k

C R


                      (6.57) 

ifadəsinin köməyi ilə müəyyən edilir. 
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VII FƏSİL. Partlayıcı maddələrin fiziki-kimyəvi 

xarakteristikaları, alovun yayılması və söndürülməsinin 

xüsusiyyətləri 

7.1. Partlayıcı maddələrin fiziki-kimyəvi xarakteristikaları 

Partlayıcı maddələr dedikdə, tezliklə özü yayılan kimyəvi 

çevrilmə xüsusiyyətinə – partlamaya malik kimyəvi birləşmə-

lərdən ibarət maddələr başa düşülməlidir.  Bunlara – trotil, 

ammonitlər, plastitlər, elastitlər, tüstülü və tüstüsüz barıt, bərk 

raket yanacağı və s. aiddir. Partlayıcı qurğular dedikdə, 

partlayıcı maddələrdən və konstruktiv təyinatına görə 

partlayışın baş verməsi üçün qığılcım yaradan xüsusi 

qurğulardan (məsələn, detonator, fitil və s.) ibarət olan 

predmetlər nəzərdə tutulur. Odlu silah, döyüş sursatı, xüsusi 

təyinatlı döyüş sursatı, partlayıcı maddə, partlayıcı qurğular 

həm sənaye, həm də kustar üsulla istehsal edilə və ya hazırlana 

bilər.  

Partlayıcı maddələr öz təsir xarakterlərinə görə aşağıdakı 

qruplara ayrılırlar: 

‒ İnisiasiyaedici partlayıcı maddələr 

‒ Brizant (və ya doğrayıcı) partlayıcı maddələr 

‒ Barıt 

‒ Pirotexniki tərkiblər  

Olduqca yüksək həssaslığa malik olan və cüzi xarici 

mexaniki (zərbə, sürtünmə) və istilik (lazer şüası, alov, 

qızdırma, elektrik cərəyanı) təsirlərindən partlayan partlayıcı 

maddələrə inisiasiyaedici partlayıcı maddələr deyilir. Belə 

maddələr hər zaman partlaya bilir və digər partlayıcı 

maddələrin  detonasiyasına səbəb olur. İnisiasiyaedici partlayıcı 

maddələr partlayışın ilkin impulsunu əmələ gətirən  kapsulların 

hazırlanmasında istifadə olunur.  

İnisiasiyaedici partlayıcı maddələr – inisiasiyaedici 

partlayıcı maddələrə misal olaraq ən çox istifadə olunan 
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partlayıcı civə, qurğuşun azid və qurğuşun stifnatı göstərmək 

olar.  

Partlayıcı civə – civə fulminat, xırda kristallik ağ və ya 

boz rəngli tozşəklində hazırlanmış, alışma temperaturu ‒ 180°C 

olan, suda həll olmayan maddədir. Civə II nitrata etil spirtinin 

duru nitrat turşusundakı məhlulu ilə təsir etməklə alınır. 

  
3 2 2 5

2 3 2

( ) 3

( ) 2 5

Hg NO C H OH

Hg CNO CH CNO H O

 

  
             (7.1) 

 Preslənməmiş partlayıcı civə çox həssas olduğundan 

istifadə zamanı olduqca təhlükəlidir. Preslənmiş halda 

partlayıcı civə daha az təhlükəlidir və başlanğıc həyəcanlan-

maya daha az həssaslıq göstərir. Nəmliyin təsirindən partlayıcı 

civə asanlıqla öz partlayıcılıq qabiliyyətini itirir. Əgər 5% 

nəmlik olarsa partlayıcılıq qabiliyyəti azalır, nəmlik 10% 

olduqda partlayıcı civə ancaq yanır, nəmlik 30% olduqda isə 

inert maddəyə çevrilir. 

Qurğuşun azid — Pb(N3)2, azid turşusunun duzu, iki 

kristallik formaya malik, suda həll olmayan, α-formasının 

sıxlığı 4,71 q/sm³, β-formasının sıxlığı 4,93 q/sm³ olan, 

monoetanolamində yaxşı həll olan kristallik maddədir. Qələvi 

metallarının suda həll olan duzlarına qurğuşun duzları ilə təsir 

etdikdə dəyişmə reaksiyasının köməyi əsasında alınır. Bu halda 

qurğuşun azid ağ kristal  çöküntü halında ayrılır: 

3 2 3 3 2 3( ) 2 ( ) 2Pb NO NaN Pb N NaNO      (7.2.) 

Qurğuşun azidin həssaslığı  partlayıcı civəyə nəzərən 

azdır, lakin onun inisiasiya qabiliyyəti partlayıcı civəninkinə 

nəzərən 10 dəfə böyükdür. Mis ilə təsirindən çox həssas 

partlayıcı maddə olan mis azid əmələ gətirir. Qurğuşun stifnat – 

Trinitrorezorsin (2,4,6-trinitro-1,3-dioksibenzol, stifnin turşusu) 

– C6H(NO2)3(OH)2.  

Brizant partlayıcı maddədir. Xüsusi çəkisi 1,83 q/sm³, 

ərimə temperaturu 180°C, suda 14°C-də 0,65 %, 62°C-də 1,1% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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zəif həll olan, metallarla reaksiyaya girməyən, açıq sarı rəngli 

kristallik maddədir. Zərbəyə qarşı həssaslığı qurğuşun azidə 

nəzərən aşağı, alova nəzərən isə yüksəkdir. Qurğuşun stifnatın 

inisiasiyaedici xassəsi digər inisiasiyaedici partlayıcı maddələrə 

nəzərən aşağıdır. Stifnin turşusunun natriumhidrokarbonatla 

qarşılıqlı təsirindən və sonra da alınan natriumstifnatın 70°C 

temperaturda qurğuşunun müvafiq duzları (asetat, nitrat və ya 

xlorid turşularının duzları) ilə təsirindən alınır: 

С6H(OH)2(NO2)3  + NaHCO3 → C6H(NO2)3(ONa)2  + 

+ CO2↑+H2O 

C6H(NO2)3(ONa)2 +PbCl2 →C6H(NO2)3(O)2Pb +NaCl   (7.3) 

İnisiasiyaedici partlayıcı maddələr digər maddələrlə 

qarışdıqda zərbəçi tərkiblər əmələ gətirir ki, onlardan da kapsul 

alovlandırıcılar və kapsul detanatorların alınmasında istifadə 

olunur. Tüfəng və tapança kapsul alovlandırıcıları üçün zərbəçi 

tərkiblərin resepturası cədvəl 7.1-də göstərilmişdir. 

 

                                                  Cədvəl 7.1. 

Tüfəng və tapança kapsul alovlandırıcıları üçün zərbəçi 

tərkiblərin resepturası 

Partlayıcı civə zərbə tərkiblərində ilkin alışma verir, 

antimonium (sürmə, Sb) yanar maddə olub alovun gücünü 

artırır, bertole duzu oksidləşdirici olub, yanmaya kömək edir. 

Kapsul - alovlandırıcılar iki cür olurlar: patronlu və borucuqlu. 

Kapsul 

alovlan-

dırıcılar 

Partlayıcı 

civə (Hg), 

küt.% 

Bertole du- 

zu (KCIO3), 

küt.% 

Antimonium 

(Sb), küt. % 

Kütlə, 

q. 

Tapança 25 38 37 0,02 

Tüfəng 17 56 27 0,03 

Kapsul 

ftulkası 
25 37 38 0,025 
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Patronlu kapsul-alovlandırıcılar atıcılıq silahları və artilleriya 

(topçu) mərmilərinin  patronlarında və kapsul vtulkalarında 

istifadə olunur. Onlar biz ucun təsirindən alovlanır və güllənin 

alovlanması üçün ilkin impuls verir. Patronlu kapsul – 

alovlandırıcının sxemi şəkil 7.1-də göstərilmişdir. 

 

Şəkil 7.1. Patronlu kapsul – alovlandırıcının sxemi: 

1 – deşikli kоlpak; 2 – zərbə tərkibi; 3 – folqadan 

hazırlanmış kasacıq 

 

Patronlu kapsul – alovlandırıcı mis və ya bürüncdən 

hazırlanmış 1 metallik qilafdan (kalpak) ibarətdir. Qilafa isə 2 

zərbə tərkibi  preslənir. Zərbə tərkibi üst tərəfdən folqa və ya 

kağızdan hazırlanmış kasacıqla örtülmüşdür. Borulu kapsul-

alovlandırıcılar borularda və partlayıcılarda istifadə olunur və 

kapsul-detanatorlarında detonasiyanın inisiasiyasına xidmət 

edir. Borucuqlu kapsul – alovlandırıcı patronun sxemi şəkil 7.2-

də göstərilmişdir.  

Borucuqlu kapsul – alovlandırıcıların hazırlanması üçün  

patronlu kapsul – alovlandırıcılarda olduğu kimi zərbə  tərki-

bindən istifadə olunur, lakin borucuqlu kapsul-alovlan-

dırıcıların kütləsi 5÷10 dəfə böyük olur və 0.08÷0.2q təşkil 

edir. Kapsul – detanatorlar artilleriya (topçu) və  partladıcı 

olmaqla iki qrupa bölünür. Аrtilleriya (topçu) kapsul–

detanatorları müxtəlif mərmilərin, minaların, aviabombaların 

və əl qumbaralarının partladıcılarında istifadə olunur. 
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Şəkil 7.2. Borucuqlu kapsul – alovlandırıcı patronun 

sxemi:  1 – deşikli  kоlpak;  2 – zərbə  tərkibi; 

3 – folqadan hazırlanmış kasacıq; 4 – folqadan 

hazırlanmış diafraqma 

  

Başlanğıc impulsun xarakterinə görə həyəcanlandırıcı 

partlayış kapsul-detonatorları aşağıdakı tiplərdə ola bilər: 

Deşici, deşicinin neştəri ilə təsir edir. 

Şüalı, kapsul-alovlandırıcının alov şüasından təsir edir.  

Partladıcı kapsul detanatorları partladıcı yüklərdə 

detonasiya prosesini hərəkətə gətirmək üçün istifadə olunur. 

Partladıcı kapsul – detonatorunun sxemi şəkil 7.3-də göstəril-

mişdir. 

 
Şəkil 7.3. Partladıcı kapsul detonatorunun sxemi: 

1 - giliz; 2- qurğuşun stifnat (qurğuşuntrinitrorezorsinat); 

3- qurğuşun diazid (Pb(N3)2); 4- tetril (2,4,6-trinitrofenil- 

N-metilnitramin) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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Brizant (və ya doğrayıcı) partlayıcı maddələr partlayış 

zamanı ətrafda olanların hamısını doğrayıb xırdalayır. Onlar 

xarici təsirlərə qarşı inisiasiyaedici partlayıcı maddələrə 

nəzərən xeyli az həssasdırlar və adətən, digər partlayıcı maddə - 

detonatorun partlaması təsirindən partlayırlar. Detonator, əsas 

yükün  partlayıcı maddəsinə nəzərən daha yüksək həssaslığa 

malik olan partlayıcı maddə yükündən ibarətdir. Detonatorun 

partlayışı inisiasiyaedici partlayıcı maddə doldurulmuş 

kapsulun partlaması ilə həyata keçirilir (şəkil 7.4). Əvvəlcə 

mexaniki və ya istilik təsirindən kapsula partlayır. Əmələ gələn 

zərbə dalğası təsirindən detonatorun partlayışı baş verir ki, o da 

partlayaraq əsas yükün detonasiyasına səbəb olur. 

Brizant partlayıcı maddələr minaların, mərmilərin, 

partlatma patronlarının hazırlanması zamanı partlayan güllələr 

kimi tətbiq olunur və müxtəlif əşyaların və maneələrin 

dağıdılması və doğranması məqsədilə istifadə olunur. 

 

 

Şəkil 7.4. Brizant partlayıcı maddələrin detonasiya sxemi: 

1 – kapsul (İnisiasiyaedici partlayıcı maddələr); 2 – detonator; 

3 – brizant partlayıcı maddələrin əsas yükü 

 

Hal-hazırda brizant partlayıcı maddə kimi əsasən 

piroksilin, nitroqliserin, trotil, melinit, heksogen, həmçinin də 

müxtəlif qarışıqlar və ərintilərdən istifadə olunur. 

Piroksilin (nitroseliloza) – lifli quruluşa malik bərk 

maddədir. Sulfat və nitrat turşuları qarışığının iştirakı ilə bitki 
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mənşəli sellilozanın (pambıq, kətan, oduncaq) nitrolaşdırılması 

yolu ilə alınır. Nitrolaşma dərəcəsindən asılı olaraq piroksilinin 

tərkibində azotun miqdarı müxtəlif ola bilər. Piroksilinin 

tərkibində azotun miqdarı nə qədər çox olarsa, onun 

partladıcılıq qabiliyyəti də bir o qədər yüksək olar. Piroksilin 

çox hiqroskopik maddədir. Piroksilinin tərkibində nəmlik 3%-ə 

qədər olduqda quru, nəmlik 3%-dən çox olduqda isə nəm 

piroksilin adlanır. Quru piroksilin çox təhlükəlidir – zərbə və 

silkələnmə zamanı partlayır. Nəmliyin miqdarı 25% olduqda 

piroksilin az həssaslığa malik olur, saxlanma və istifadə zamanı 

təhlükəsizdir. Piroksilin tüstüsüz barıtın alınmasında və 

partlatma işlərinin aparılmasında istifadə olunur. Döyüş 

sursatlarının hazırlanmasında piroksilin №1 (13% аzot) və 

piroksilin №2 (12% azot) tətbiq olunur.  

Nitroqliserin – zəhərli şəffaf yağlı maddədir. Qliserinin 

sulfat və nitrat turşuları ilə emal olunması yolu ilə alınır. 

Zərbəyə, sürtünməyə və silkələnməyə qarşı çox həssasdır. 

Təmiz halda istifadə olunmur. Tüstüsüz barıtın hazırlanmasında 

həlledici kimi və partladıcı işlərdə istifadə olunan dinamitin 

alınmasında istifadə olunur.   

Тrotil (trinitrotoluol) – tünd sarı rəngli bərk xırda 

kristallik maddədir. Toluolun (daş kömürün quru distillə 

məhsulu) nitrat və sulfat turşusu ilə emal olunması yolu ilə 

alınır. Trotil zərbəyə və qızdırılmaya qarşı həssas deyil,  

istifadə zamanı təhlükəsizdir, saxlanma zamanı yüksək 

davamlılığa malikdir. Açıq havada partlamadan tüstülü 

yanmaya məruz qalır. Trotil çox yayılmış partladıcı 

maddələrdəndir. Partladıcı işlərdə istifadə olunan güllələrin, 

minaların, bombaların istehsalında istifadə olunur.  

Melinit (pikrin turşusu) – sarı limon rəngində bərk 

kristallik maddədir. Pikrin turşusu karbol turşusuna nitrat və 

sulfat turşuları qarışığının təsiri ilə alınır. Bu trotilə nəzərən 

daha güclü partlayıcı maddədir. Çatışmayan cəhəti – metalla 

kimyəvi birləşmə (duzlar) – zərbəyə və sürtünməyə qarşı çox 
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həssas olan pikratlar əmələ gətirmə qabiliyyətinə  malikdir. 

Melinit də partladıcı güllələrin hazırlanmasında istifadə olunur. 

Heksogen – urotropinin və pentaeritritin nitrat turşusu ilə 

emal olunması üsulu ilə alınır. Çox güclü brizant partlayıcı 

maddələrdəndir.  Heksogen ağ rəngdə bərk kristallik maddə 

olub, yaxşı ərimə qabiliyyətinə malikdir və metallarla 

reaksiyaya girmir.  Heksogen trotil və melinitə nəzərən daha 

güclü partlayıcı maddədir, amma mexaniki təsirlərə qarşı daha 

çox həssasdır. Fleqmatizasiya olunmuş heksogen zirehdeşən və 

zenit mərmilərinin, əlavə detonatorların hazırlanmasında 

istifadə olunur.    

Ammonitlər (ammonium şorası əsasında alınan 

partlayıcı maddə) – surroqat partlayıcı maddə olub, ammonium 

şorası, trotil, alüminium tozu və digər aşqarlar qarışığından 

ibarətdir. Partlayıcılıq təsirinə görə trotildən geri qalır, 

saxlanmaya az yararlıdır, ancaq hərbi vəziyyətlərdə (xammalı 

ucuz olduğundan) istifadə olunur. Sülh dövründə onlardan 

iqtisadiyyatda buz yığınlarının, şaxtalarda kömür qatlarının    

və s. partladılmasında istifadə olunur. Əl qumbaralarının 

hazırlanmasında iki növ ammonitlərdən – ammotol (ammonium 

şorası ilə trotil qarışığı) və ammonal (ammonium şorası, brizant 

partlayıcı maddə və alüminium tozu qarışığı) istifadə olunur. 

Plastit‒4 (С–4) – krem rəngli və ya qəhvəyi çalarlı 

xəmirəoxşar maddədir. Tərkibi 80% tozşəkilli heksogendən və 

20% plastifikatordan ibarətdir. Xarici görünüşcə plastilini və ya 

mumu xatırladır, əl ilə yoxlayarkən yağabənzərdir, –30
0
С-dən 

+50
0
С-ə qədər temperatur rejimində plastikdir. Trotil kimi 

xarici təsirlərə qarşı çox möhkəmdir – onu əzmək, kəsmək, 

axıtmaq, təhlükəli nəticələr vermədən zərbəyə düçar etmək 

mümkündür. Plastit gülləsini xəmir kimi nazik yayıb məktubun 

içərisinə qoymaq, istənilən konfiqurasiyalı konstruksiyanın 

içərisində gizlətmək olar ki, bu da ondan terroristik məqsədlərlə 

istifadə olunmasına imkan verir. Plastit–4, 1,0 kq-lıq olan 

standart briketlərdə kağıza bükülmüş halda tədarük edilir. 
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Plastit güllələri tankların aktiv zirehlərində, həmçinin də 

piyadaya qarşı mina MON-50-nin hazırlanmasında istifadə 

olunur.  

Barıt – patron, mərmi hazırlamaq üçün partlayıcı 

maddədir. Onun tüstüsüz (nitrosellüloz) və tüstülü (qarışıq) ağ 

barıt növləri vardır. Barıt çoxkomponentli partlayıcı maddə 

olub, xaricdən oksigen daxil olmadan daxildən yanma və 

bununla böyük daxili enerjili qaz yaratmaq qabiliyyətinə 

malikdir. Barıt mərmilərin atılmasında, raketlərin hərəkət 

etdirilməsində və başqa məqsədlər üçün istifadə edilir. Paralel 

laylarla yanma zamanı istilik bir laydan başqasına ötürülür. 

Bununla, yanma zamanı qaz əmələ gəlməsini tənzimləmək 

olur. Bu barıt dənəciyinin ölçüsündən və yanma sürətindən asılı 

olur. Dənəciyin ölçüsü onun forması ilə təyin olunur. Yanma 

zamanı bu ölçülər kiçilə və ya böyüyə bilər. Belə yanmaya 

deqressiv və ya proqressiv yanma deyilir. Qaz əmələgəl-

məsində müəyyən qanunauyğunluq əldə etmək üçün dənəciklər 

əlavə yanmayan materialla örtülürlər. Barıtın yanma sürətinə 

onun tərkibi, başlanğıc temperaturu və təzyiq təsir edir. İki növ 

barıt mövcuddur: raketlərdə tətbiq olunan barıtlara bərk raket 

yanacağı aiddir, nitrosellüloz tərkibli barıtlarda isə əsas 

komponentlər nitrosellüloz və həlledici mayedir. Bundan əlavə, 

barıtların tərkibində çöküntülər də vardır. Ənənəvi olaraq barıt 

partlayıcı maddə kimi tanınır. Əslində bu belə deyil, barıtı uzun 

müddət saxladıqda o brizant partlayıcı maddəyə çevrilir. Bu 

atma zamanı silahın lüləsini zədələyə bilər. Barıtın və partlayıcı 

maddələrin ilk nümunəsi tüstülü barıtdır. O, kalium şorası, 

kömür və kükürdün 75:15:10 nisbətində mexaniki qarışığından 

ibarətdir. Barıt hələ qədim dövrlərdən məlumdur və yandırıcı, 

dağıdıcı vasitə kimi istifadə edilmişdir. Lakin bunu təsdiq edən 

heç bir maddi və ya digər bir sübut yoxdur. Təbiətdə şora 

yataqlarına çox nadir rast gəlinir, kifayət qədər davamlı barıtın 

hazırlanması üçün lazım olan kalium şorası isə ümumiyyətlə 

təbiətdə mövcud deyil. Kalium şorasının hazırlanması xüsusi 
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texnoloji üsullarla mümkündür ki, onlar da yalnız XV-XVI 

əsrlərdə kimyanın inkişafı nəticəsində meydana çıxmışdır. 

Böyük ehtimalla qədimdə tərkibində şora olan və pirotexniki 

vasitələrə xas xüsusiyyətləri daşıyan üzvi maddələrdən istifadə 

olunmuşdur. Dünyaya barıtı çinlilər hələ 1044-cü ildə "bəxş" 

edib. Avropada barıtın ixtiraçısı kimi monax Bertold Şvarts 

hesab edilir. Nitrosellüloz barıtının, sonralar isə güclü 

individual partlayıcı maddələrin kəşfi ilə tüstülü barıt öz 

əhəmiyyətini itirmişdir. Barıt xarici mexaniki təsirlərə qarşı 

həssas deyildir. Yanma zamanı barıt və brizant partlayıcı 

maddələrin mərmiyə təsiri arasındakı fərqi şəkil 7.5-də 

göstərilmiş sadə misalla izah etmək olar.  

 

 
Şəkil 7.5. Yanma zamanı partlayıcı maddənin mərmiyə 

təsir sxemi: 

а – barıt; b – brizant partlayıcı maddə. 

 

Barıtın sürətlə yanması zamanı (şəkil 7.5,a) qazın təzyiqi 

tədricən artır, mərmi  artan sürətlə hərəkət edərək yivli 

kanallara çarpılır. Yivli kanallar isə mərminin hərəkətini 

b) 

a) 
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fırlanma hərəkətinə çevirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

şəraitdə brizant partlayıcı maddələrin detonasiyası zamanı 

(şəkil 7.5,b) isə qazəmələgəlməsi demək olar ki, ani halda baş 

verir və əmələ gələn qazlar lülə və kameranı dağıdırlar.  

Partlayıcı və partlayıcı olmayan maddələrin qarışığından 

ibarət olan tərkiblərə pirotexniki tərkiblər deyilir. Onların 

partlayıcılıq xassəsi adi partlayıcı maddələrin partlayıcılıq 

xassələrindən xeyli zəifdir. Pirotexniki tərkiblərin özünəməxsus 

xüsusi xassələri (parlaq işıqlanma, tüstüəmələgətirmə, alovun 

rəngi) vardır. Onlar işıqlandırıcı və yandırıcı patronlarda, salyut 

və fişənglərdə,  tüstülü şaşkalarda (partlatma işlərində işlədilən 

preslənmiş piroksilin ya trotil kubikləri) və s. istifadə olunur. 

Barıtlar iki qrupa bölünür: mexaniki  qarışıqlar və kalloid 

tipli barıtlar.  

Mexaniki qarışıqlara aşağıdakılar aiddir: 

‒ Tüstülü (qara) barıt. 

‒ Аmmoniumlu barıt. 

‒ Bərk raket yanacaqları və yüksək energetik material 

qarışığı. 

Bütün kalloid tipli barıtların əsasını piroksilin təşkil edir. 

Həlledicinin xarakterindən asılı olaraq kalloid tipli barıtlar 

aşağıdakı qruplara bölünür: 

‒ Piroksilin barıtı (uçucu həlledicilərdə). 

‒ Nitroqliserin barıtı (çətinuçucu həlledicilərdə). 

‒ Trotil barıtı (uçucu olmayan həlledicilərdə). 

‒ Viskoz barıtı (həlledicisiz). 

Mexaniki qarışıqlar (tüstülü və ya qara barıt) – kalium 

şorası, kükürd və oduncaq kömürünün (KNO3, S, C) mexaniki 

qarışığından ibarətdir. 500 ildən artıq bir zamanda hərbi işlərdə 

tətbiq olunan, artilleriya və atıcılıq silahlarının, həmçinin 

partlatma işlərinin yerinə yetirilməsi üçün və güllələrin 

hazırlanmasında istifadə olunan tüstülü barıt yeganə bir 

partlayıcı maddə idi. Yalnız XIX əsrin ikinci yarısında tüstülü 

barıt əvəzinə piroksilin barıtından istifadə olunmağa başlandı. 
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Tüstülü tüfəng barıtlarının ən optimal tərkibi XVIII əsrin 

sonlarında M.V.Lomonosovun işləri əsasında müəyyən 

edilmişdir. Tüstülü tüfəng barıtlarının  tərkibi cədvəl 7.2-də 

göstərilmişdir. 

                                                 

Cədvəl 7.2. 

Tüstülü tüfəng barıtlarının  tərkibi 

Maddə Tərkibi, küt. % 

Kalium şorası 75 

Kükürd 10 

Oduncaq kömürü 15 

 

Tüstülü tüfəng barıtlarının bu tərkibi hal-hazırkı dövrə 

qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməmişdir. Kalium şorası 

qızdırıldıqda asanlıqla kömürün və kükürdün yanması üçün 

lazım olan oksigeni ayırır. Şoranın tərkibinin artması ilə (80% - 

qədər) barıtın gücü və onun yanma sürəti də artır. Kömür 

barıtın tərkibində yanar maddə olur. Onun tərkibi artdıqca 

barıtın yanma sürəti azalır. Kükürd həm şoranı kömürlə 

əlaqələndirən sementator, həmçinin də tüstülü tüfəng barıtının 

(kükürd kömürə nəzərən daha aşağı temperaturda alovlanır) 

alovlanmasını asanlaşdıran yanar maddə  rolunu oynayır.     

Kükürdün miqdarı artdıqca barıtın yanma sürəti və gücü 

azalır. Tüstülü tüfəng barıtı bütün növ mexaniki təsirlərə 

(zərbə, sürtünmə, qığılcım və s.) qarşı  çox həssasdır. Qara barıt 

detonasiyaya uğramır. Tüstülü tüfəng barıtlarının yanması 

zamanı 45% qazşəkilli məhsullar, 55% bərk maddələr (tüstü,  

lülə kanalında yanıq) alınır. Hal-hazırkı dövrdə hərbi 

məqsədlərdə tüstülü tüfəng barıtlarından (barıtın gücü az və 

hiqroskopik olur, tüstüsünü tez aşkar etmək mümkündür) 

istifadə olunmur, ondan ancaq alovlandırıcıların hazırlanma-

sında, həmçinin də əl qumbarasında fitil kimi istifadə olunur.  
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Ammonium barıtları 90% ammonium şorasından  və 10% 

oduncaq kömüründən ibarətdir. Komponentlərin qarışdırılması 

yolu ilə, verilən formalı (həlqə, seqmentlər) elementlər şəklində 

hazırlanır. Ammonium barıtları – boz rəngli bərk maddədir. 

Tüstülü barıtlardan fərqli olaraq ammonium barıtlarının bütün 

məhsulları qazşəkilli olurlar. Mexaniki təsirlərə həssaslığı zəif 

olur. Hərbi dövrlərdə (25÷35)% piroksilin barıt  güllələrinin  

əvəz olunmasında istifadə olunur.  

Kalloid barıtlar (tüstüsüz piroksilin barıtı) – müxtəlif 

nisbətlərdə iki piroksilin sortu qarışığından hazırlanır. Bu 

sortların qarışığı spirt-efir qarışığında həll olur. Alınan jeleyə 

bənzər kütlə xüsusi filtrlərdən keçirilir.  Doğrandıqdan və 

qurudulduqdan sonra barıt dənələri (lentşəkilli, boruvarı, 

silindrik və çoxkanallı barıt) alınır. Piroksilin barıtlarının 

tərkibinə 3% qatışıqlar – stabilizatorlar, fleqmatizatorlar və 

alovsöndürücülər daxildir. Stabilizatorlar (difenilamin) barıtın 

parçalanmasını ləngidir və onun saxlanma müddətini 20 ilə 

qədər (stabilizatorlarsız barıtın saxlanma müddəti 10 il təşkil 

edir) artırır. Fleqmatizatorlar (kamfora) yanma sürətini azaldır. 

Alovsöndürücülər (kаifol, dibutilftalat) atəş zamanı alovu 

azaldır. Onlar barıt enerjisinin bir hissəsini udur və yanma 

məhsullarının temperaturunu azaldır. Tüstüsüz barıtların 

hazırlanmasında D.İ.Mendeleyevin böyük xidmətləri vardır. 

Piroksilin barıtının tüstülü tüfəng barıtına nəzərən bir sıra 

üstünlükləri vardır: 

  daha yüksək energetikaya malikdir; 

 yanan zaman top lüləsində tüstü və yanıq əmələ 

gətirmir (98,5% – qazşəkilli maddələr əmələ gətirir); 

 barıt güllələrinin müxtəlif ölçüdə və formada 

hazırlanmasına imkan verir ki, bu da güllənin yanma 

müddətinin tənzim olunmasına imkan yaradır;   

  aşağı hiqroskopikliyə malik olur;  
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 saxlanma zamanı uzun müddət öz xassəsini qoruyub 

saxlayır və zərbəyə qarşı həssas olmur.  

Nitroqliserinli tüstüsüz barıt piroksilindən hazırlanır, 

həlledici kimi nitroqliserindən istifadə olunur. Piroksilinin 

markasından asılı olaraq nitroqliserinli barıtın ballistit 

(piroksilin № 2) və kordit (piroksilin № 1) növləri məlumdur. 

Nitroqliserinli tüstüsüz barıtın piroksilinli barıtdan üstün 

cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 barıt gücünün daha yüksək olması; 

 onların istehsalına daha az vaxtın sərf olunması – bir 

necə gün əvəzinə cəmi 5-7 saat lazım olur; 

 maya dəyəri aşağı olur; 

 saxlanma zamanı uzun müddət öz xassəsini yaxşı 

saxlayır. 

Nitroqliserinli tüstüsüz barıt minaatanlarda, yaylım atəşli 

reaktiv sistemlərdə və bərk yanacaqla işləyən raket 

mühərriklərində istifadə olunur.  

Trotilli barıt piroksilin və trotil qarışığından alınır. Bunun 

üçün həmin qarışıq yüksək temperaturda və yüksək təzyiq 

altında xüsusi emal olunaraq barıta çevrilir. Onun tərkibində 

uçucu həlledici olmur, ona görə də trotilli barıt öz keyfiyyətinə 

görə piroksilinli və nitroqliserinli barıtlara nəzərən daha stabil 

olur və son zamanlarda daha çox istifadə olunur. 

 Viskozlu barıt (həlledicisiz barıt) nitrolaşdırılmış və 

qabaqcadan sıxlaşdırılaraq stabilləşdirilmiş sellilozadan 

hazırlanır. Bu tip barıtların xassələri hələ ki, az öyrənilmişdir. 

Viskozlu barıtlardan tüfəng və tapança güllələrinin 

hazırlanmasında istifadə olunur. 

Pirotexniki tərkiblər – xüsusi mərmilərin, güllələrin, 

raketlərin və s. hazırlanmasında istifadə olunur. Bir çox 

pirotexniki qarışıqlar partlayıcı maddələr olur, lakin onların 

partlayıcılıq qabiliyyətləri adi partlayıcı maddələrə nəzərən 

xeyli zəif olur. Pirotexniki tərkiblərin yanması zamanı ayrılan 
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enerji mexaniki işin alınmasına deyil, pirotexniki effektin 

əmələ gəlməsinə (yerin işıqlandırılmasına, yanğının inisiasiya-

sına və s.) sərf olunur. Pirotexniki tərkiblər yanacaq, 

oksidləşdirici, sementator və xüsusi qatışıqlardan ibarət olan 

mexaniki qarışıqdan ibarət olur. Yanacaq kimi Al, Mg və 

onların ərintisi, benzin, kerosin, neft, skipidar, nişasta və s. 

istifadə olunur. Oksidləşdirici kimi nitrat, xlorid və xlorat 

turşularının duzlarından, metal oksidlərindən (dəmir oksidi, 

barium peroksidi, MnO2 və s.) istifadə olunur. Sementator kimi 

əlif yağından, kanifoldan (iynəyarpaqlı ağacların şirəsindən 

hasil edilən bərk qətran), şellakdan, süni qətranlardan (bakelit 

və s.) istifadə olunur. Onlar pirotexniki qarışıqların tərkibinin 

əlaqələndirilməsi və ona möhkəmlik vermək üçün lazımdır. 

Xüsusi qatışıqlar alovu və ya tüstünü boyamaq üçün lazımdır. 

Pirotexniki tərkiblər tətbiq olunma xarakterinə görə 

aşağıdakı qruplara ayrılırlar: 

  işıqlandırıcı; 

  yandırıcı; 

  siqnallı; 

  tüstülü; 

  ardınca işıqlı iz buraxan. 

İşıqlandırıcı tərkiblər işıqlandırıcı patronların, mərmilərin 

və aviasiya bombalarının hazırlanmasında tətbiq olunur və 

xüsusi yerlərin və ya obyektlərin işıqlandırılmasında istifadə 

olunur. Tərkibi 18% Al, 4% Mg, 75% barium nitrat, 3% əlif 

yağından ibarət olan işıqlandırıcılar çox geniş istifadə olunur. 

İşıqlandırıcı tərkiblər bir tərəfində alovlandırıcı (tüstülü barıt) 

tərkib preslənmiş silindrik qabın içərisində preslənir. İşıqlan-

dırıcı patronun sxemi şəkil 7.6-da göstərilmişdir. 
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    Şəkil 7.6. İşıqlandırıcı patronun sxemi: 

1– giliz (patronun barıt doldurulan hissəsi); 2 kapsul;                    

3 – tüstülü barıt yükü; 4 – alovlandırıcı tərkib; 5 – işıqlandırıcı 

tərkib; 6 – sıxıcı 

 

Bir sıra işıqlandırıcı tərkiblərin xarakteristikası cədvəl 

7.3-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 7.3. 

Bir sıra işıqlandırıcı tərkiblərin xarakteristikası 

Döyüş sursatı 
İşıq gücü, min. 

şam 
Təsir müddəti, s 

Patron 50 7 

Mərmi 200 60 

Aviasiya bombası 700 180 

  

Yandırıcı tərkiblərdən güllələrin, mərmilərin və aviasiya 

bombalarının hazırlanmasında istifadə olunur. Onlar 3 qrupa 

bölünür.  
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 tərkibində oksidləşdirici kimi metal oksidləri saxlayan 

termit yandırıcı tərkiblər; 

 tərkibində oksigenli qarışıqlar (duzlar) olan  yandırıcı 

tərkiblər; 

 tərkibində oksidləşdirici olmayan yandırıcı tərkiblər. 

Termit yandırıcı yanma temperaturu 2500
0
С həddində 

olan, termit əsasında (25% Al və 75% Fe3O4-dən ibarət olan 

qarışıq) hazırlanır. Yandırma radiusu kiçik olduğundan təmiz 

halda termit istifadə olunmur. Misal üçün 76 mm-lik mərminin 

termit yandırıcı tərkibi cədvəl 7.4-də göstərilmişdir.   

                                                             

Cədvəl 7.4. 

Termit yandırıcı mərminin tərkibi  

Maddə 
Barium 

şorası 

Kalium 

şorası 

Dəmir 

oksidi 
AI Mg 

Sementa-

tor 

Tərkibi, 

küt. % 
44 6 21 13 12 4 

  

Müxtəlif duzlar şəklində olan oksidləşdirici ilə yandırıcı 

tərkiblər yüksək yanma temperaturuna malik olur və asanlıqla 

alovlanırlar. Bu tərkiblər kiçik kalibrli yandırıcı mərmi və 

güllələrin hazırlanmasında istifadə olunur. Yandırıcı tərkiblər 

oksidləşdiricilərsiz havanın oksigeni hesabına yanırlar. Misal 

üçün, gövdəsi 92% Mg və 8% Al ərintisindən hazırlanmış və 

termit tərkibi ilə doldurulmuş aviasiya bombasını nəzərdən 

keçirək. Belə bombanın yanması zamanı (700 ÷ 900)
0
С-yə 

bərabər temperatur yaranır və bərk közərmiş qığılcım əmələ 

gəlir ki, o da böyük məsafədə uçub dağılır.  

Öz-özünə alovlanan maddə – ağ fosfor və onunla olan 

qarışıqlar havada asanlıqla alovlanırlar (Т  1000
о
С). Belə 

maddələrə misal olaraq Böyük Vətən Müharibəsində tankların 

yandırılması üçün istifadə olunan butulkaları (Molotov kokteyl-

ləri) göstərmək olar. Onlar karbon sulfiddə həll olunmuş 
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yanacaqla və fosforla doldurulur. Həlledicinin buxarlanması 

zamanı fosfor havada alovlanır və əvvəlcə karbonsulfid 

buxarları, sonra isə əsas yanacaq yanır. Siqnal tərkibli yanma 

zamanı rəngli alov, məsələn, qırmızı, sarı, yaşıl, ağ rəng əmələ 

gətirir. Göy rəngli alovla yanan siqnal tərkiblərini uzaq 

məsafədə ayırd etmək mümkün olmadığından onlardan istifadə 

olunmur. Qırmızı alovun alınması üçün tərkibə stronsium, yaşıl 

alovun alınması üçün barium birləşməsini, sarı alovun alınması 

üçün natrium, ağ alovun alınması üçün barium və kalium 

birləşməsini əlavə etmək lazımdır. Parlaqlığı artırmaq üçün 

siqnal tərkiblərə 5% Al və ya alüminiumun maqnezium ilə 

ərintisini əlavə edirlər. Siqnal tərkibləri 26 mm patronlarda 

(fişəng atan tapança) istifadə olunur. Raketin qalxma 

hündürlüyü 90 m, güllənin yanma müddəti – 6,5 s, alov işığının 

gücü – 10000 şam olur.  

Tüstülü tərkiblər obyektlərin maskalanmasında və 

düşmənin hərbi hissələrinin hisləndirilməsində istifadə olunur. 

Tüstülü şaşkaların, mərmilərin və minaların hazırlanmasında 

tətbiq olunur. Tüstü əmələgəlmə prosesləri xarakterlərinə görə 

3 qrupa bölünür: 

  yanma nəticəsində tüstü əmələgəlməsi; 

  havanın nəmliyi ilə tərkibin təsiri nəticəsində tüstü 

əmələgəlməsi; 

  termiki sublimasiya nəticəsində tüstü əmələgəlməsi. 

Birinci qrupa ağ fosfor aiddir. +50
о
С temperaturda ağ 

fosfor alovlanaraq qatı ağ duman əmələ gətirməklə yanır. İkinci 

qrupa SO3, qalay-4 xlorid, xlorsulfon turşusu aiddir. Üçüncü 

qrupa tərkibində 10% kalium şorası, 40% ammonium xlorid, 

20% bertole duzu, 10% oduncaq kömürü, 20% naftalin olan 

tüstü şaşkaları (Yerşov şaşkası) aiddir. Erşov qarışığının 

yanması zamanı ammonium xloridin və naftalinin sublimasiya-

sı baş verir və bu halda buxarların kondensləşməsi nəticəsində 

tüstü əmələ gəlmə prosesi gedir. 
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İstiqamət göstərən tərkiblər güllənin və ya mərminin (ağ 

və ya qırmızı trassa) uçuş istiqamətlərini göstərmək üçün 

istifadə olunur. İstiqamət göstərən qarışıqların tərkibi cədvəl 

7.5-də göstərilmişdir.  

 

Cədvəl 7.5. 

İstiqamət göstərən qarışıqların tərkibi 

İstiqamət 

göstərən 

qarışıqlar 

Maddənin adı 

İstiqamət göstərən 

qarışığın 

tərkibində 

maddənin miqdarı, 

küt. % 

Ağ trassa Barium nitrat 67 

Maqnezium 23 

Şellak (lak, plastik kütlə 

və s. istehsalında işlənilən 

qatranlı maddə) 

10 

Qırmızı 

trassa 

Stronsium nitrat  50 

Maqnezium (Al) 40 

Sementator 10 

  

Pirotexniki tərkiblər hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan 

raket mərmilərinin hazırlanmasında istifadə olunmaqla yanaşı, 

həm də salyutlar, rəngli fişənglər və digər bayram tamaşalarının 

keçirilməsində istifadə olunan raket və pirotexniki quruluşların 

hazırlanmasında da istifadə olunur. Bu halda istifadə olunan  

pirotexniki güllələr müxtəlif tərkiblərin kombinasiyasından 

ibarətdir.  
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7.2. Alovun yayılması və söndürülməsinin xüsusiyyətləri 

7.2.1. Alovun söndürülməsi  

Yanmanın radikal dayandırılma üsulu yanacaq və 

oksidləşdiricinin ayrılmasına əsaslanır. Lakin, bu proses ancaq 

diffuziyalı yanma prosesində mümkündür. Qalan hallarda, hər 

iki yanma növlərində alovun söndürülməsi aşağıdakı hallarda 

mümkündür: 

1. Yanar qarışıq komponentlərin qatılıqlarının 

azaldılması; 

2. Yanma zonasının soyudulması; 

3. Yanar qarışığın inhibitorlanması. 

İlk iki üsul bir-birindən asılıdır, belə ki, yanma zonasını 

aşağıdakı hallarda soyutmaq olar: 

‒ qarışıq komponentləri qatılığının azaldılması və 

bununla da reaksiyanın istilik ayrılmasının azaldılması ilə; 

‒ reaksiya qabı divarının istilikötürmə qabiliyyətinin 

artırılması  ilə. 

 

7.2.2. Alovun yayılmasının qatılıq hədləri 

Yanma nəzəriyyəsindən məlumdur ki, yanar qarışıqda 

çatışmayan komponentin, onunla birlikdə yanma 

temperaturunun azalması dərəcəsindən asılı olaraq alovun 

normal sürəti də azalır. Alovun normal sürəti Un sıfıra, yanma 

temperaturu da ilkin qazların temperaturuna qədər azala bilər. 

Yanma prosesinə adiabatik bir proses kimi baxmışdıq. Lakin 

real şəraitdə adiabatik yanma prosesinin pozulmasına səbəb 

olan istilik itkiləri mövcuddur. Qeyri adiabatik alovun sürəti 

yanma zonasının soyudulması ilə azalmağa başlayır. Lakin bu 

zona istiliyin bir hissəsini bilavasitə ətraf mühitə ötürür. Alova 

yaxın olan qaz laylarının soyudulması ilə bağlı istilik itkiləri 

daha intensiv olur. İstilik itkiləri təsirindən alov cəbhəsində 
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 Таd 

 Тkr 

   Т 

     Х 

  1 

      3 

  2 

temperatur paylanmasının dəyişməsi sxemi şəkil 7.7-də 

verilmişdir. 

 

Şəkil 7.7.  İstilik itkiləri təsirindən alov cəbhəsində temperatur 

paylanmasının dəyişməsi: 

1 – adiabatik yanma; 2, 3 – istilik itkiləri ilə (q2<q3) yanma 

 

Bu halda, soyudulmış yanma məhsullarının temperaturu 

reaksiya zonasının temperaturundan az olur və yanmış qaz 

tərəfinə yönəlmiş temperatur qradienti meydana gəlir. Nəticədə, 

reaksiya zonası istilikkeçirmə yolu ilə soyudulur. İstilik 

itkilərində həm də qızdırılmış, lakin reaksiya zonasının istiliyini 

son nəticədə ətraf mühitə verən, hələ yanmamış qarışıq da 

iştirak edir.  

Qabın divarının istilikkeçiriciliyi və şüalanma hesabına 

yaranan istilik itkisinin nisbi rolu yanma sürətinin azalması ilə 
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artır, belə ki, bu halda qızdırılmış qazdan istiliyin verilməsi 

prosesinin davamiyyət müddəti daha çox olur. İstilik itkisinin 

müəyyən kritik qiymətində reaksiya zonası proqressiv olaraq 

soyuyur, reaksiya tormozlanır və alov sönür. Bu rejim alovun 

yayılma həddinə uyğun olur. İstilikdən öz-özünə alovlanma 

mexanizminin öyrənilməsi zamanı göstərilmişdir ki, istiliyin 

alınması istiliyin verilməsindən çox olan halda, qabın divarının 

temperaturu То=Тkr olduqda, öz-özünə qızma və yanar qarışığın 

alovlanması prosesi baş verir. Bu halda reaksiya qabı divarının 

temperaturunu dəyişməklə müəyyən tərkibli qarışıqlar, başqa 

sözlə, müxtəlif nisbətli yanacaq və oksidləşdiricilərdən ibarət 

olan  qarışıqlar nəzərdən keçirilmişdi.  

İndi isə divarının temperaturu sabit olan (То=const), 

qarışıq komponentlərinin qatılığı dəyişən halı nəzərdən keçirək. 

Ayrılan istilik sürəti alovun sürəti kimi aşağıdakı tənlik üzrə 

dəyişir:  

/1 n E RTdq
K Q V c e

d

                         
  
(7.4) 

Burada reaksiyanın istilik effekti (Q) və maddənin 

qatılığının (с) çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Üç müxtəlif q1
max

,
 

q1
kr

 və q1
i
 tərkibli yanar qarışıqda istilikvermə q2 ilə istilikalma 

q1 arasındakı  qarşılıqlı əlaqə şəkil 7.8-də göstərilmişdir. 

Stexiometrik qarışıqlar üçün (q1
max

) istilikayırma, alovun 

sürəti və yanma temperaturu kəmiyyətləri maksimal qiymət 

alır. Qarışığın tərkibi stexiometrik  qiymətdən kənar olduğu 

halda alov zonasındakı artıq komponentlərin qızdırılmasına sərf 

olunan istilik itkisi artır. Bu hal reaksiyanın istilik effektinin 

azalmasına, yanma zonasının proqressiv soyudulmasına və 

alovun yayılma sürətinin Upr (q1
kr 

əyrisi) qədər azalmasına 

səbəb olur.  

Yanacaq miqdarının azaldıldığı (sadə qarışıqlar) və ya 

oksidləşdirici (zəngin qarışıqlar) miqdarının kritik miqdardan 

artıq götürüldüyü halda alov sönür, ya da, digər tərəfdən, belə 
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     Тkr 

 dq  

 dτ    q1
max 

 q1
kr 

 q1
i 

  q2
 

 Тöz  Т 

qarışığı xarici istilik impulsu (q1) ilə yandırmaq mümkün 

olmur. 

Şəkil 7.8.  q1
max

 > q1
kr

 > q1
i
 şərtində yanar qarışıqda 

istilikvermə q2 ilə istilikalma q1 arasındakı  qarşılıqlı əlaqə 

 

Beləliklə, alovun sürəti müəyyən kritik qiymətdən az ola 

bilməz. Yanacaq və oksidləşdirici qarışıqlarında alovun yayıl-

ması müəyyən qatılıq intervallarında mümkündür.  

Tərkibi bu qatılıq intervalı hədlərindən kənar olan 

qarışıqların yandırılması zamanı stasionar alov əmələ gəlmir və 

alışdırma impulsunun təsiri nəticəsində əmələ gələn reaksiya 

onun inisiasiya yerindən bir qədər məsafədə sönür. Yanacaq və 
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oksidləşdirici qarışıqları üçün partlayış təhlükəli tərkiblər 

sahəsini məhdudlaşdıran yanacağın yuxarı πmax və aşağı πmin 

qatılıq hədləri mövcuddur. Bu qatılıq hədləri partlayış təhlükəli 

yanar qazların və buxarların mühüm xarakteristika-larından biri 

hesab olunur.  

Yanacağın yuxarı πmax və aşağı πmin qatılıq hədləri əsasən 

qarışıqda olan inert qatışıqların miqdarından asılı olur. Təzyiq 

və temperatur isə qatılıq hədlərinə çox az təsir göstərir. 

Qarışığın başlanğıc temperaturunun artırılması ilə πmin azalır, 

qarışığa xarici fiziki istilik daxil olduğundan πmax isə artır. 

Qarışığın başlanğıc təzyiqinin dəyişməsi qatılıq hədlərinə 

müxtəlif cür təsir edir. 

Məsələn, hidrogenin hava ilə qarışığı üçün başlanğıc 

təzyiqin dəyişməsi qatılıq hədlərini demək olar ki, dəyişdirmir, 

eyni zamanda, karbon oksidi  üçün kəskin daralma baş verir və 

20 atm təzyiqdə qarışıq partlayış təhlükəsiz olur. Yanacağın 

yuxarı πmax və aşağı πmin qatılıq hədlərinin əmələ gəlmələri 

partlayış təhlükəsi ilə bağlı olmayan, tərkibində yanacaq və 

oksidləşdirici olan qarışıqların sərhəd tərkiblərini müəyyən 

edir. Bu qiymətlərə əsaslanaraq, texnoloji proseslərdə 

təhlükəsiz tərkiblərin seçilməsinin mümkünlüyü müəyyən 

olunur.  

Qatılıq hədlərinin qiyməti yanma prosesi öyrənilən qabda 

alovun yayılma formasından və istiqamətindən asılıdır. 

Yandırma zamanı, vertikal borunun yuxarı ucunda alovun 

yayılması, aşağı ucunda yandırma zamanı olduğuna nəzərən 

daha dar qatılıq intervalında mümkündür. Bu xüsusiyyət 

qızdırılmış yanma məhsulları ilə yuxarı qalxan və bununla da,  

alovun yuxarı hədd tərkiblərində yayılmasını asanlaşdıran 

konvektiv axınların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Cədvəl 7.6-da 

alovun yayılmasının  qatılıq hədləri göstərilmişdir.                                                                                                                                                                         
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Cədvəl 7.6. 

Alovun yayılmasının  qatılıq hədləri 

Yanar maddə Hava ilə qarışığı 
Oksigen ilə 

qarışığı 

Adı Formulu πmin πmax πmin πmax 

Hidrogen Н2 4.0 7.5 4.0 94 

Karbon 

monooksidi 
СО 12.5 74 5.5 94 

Metan СН4 5.3 14 5.1 61 

Propan С3Н8 2.2 9.5 2.3 55 

Butan С4Н10 1.9 8.5 1.8 49 

 

 

7.2.3. Alovun yayılması hədlərinin ümumi 

qanunauyğunluqları 

Y.B.Zeldoviçin alovun yayılması hədlərinin istilik 

nəzəriyyəsi bu hədlər üçün əsas kritik kəmiyyət şərtlərinin əldə 

olunmasına imkan verir. Beləliklə, alov sürətinin adiabatik 

yanma temperaturundan (Таd) asılılığı təxmini olaraq aşağıdakı 

tənliyin köməyi ilə göstərilir:      
/ adE RT

bu e


                                  (7.5)                                                   

Qeyri adiabatik yanma zamanı, başqa sözlə itki olduğu 

halda, reaksiya məhsullarının temperaturu və alov sürətinin 

qiyməti nəzəri qiymətdən az olur. Kritik şəraitdə alov sürəti 

aşağıdakı kimi təqribi olaraq tapılır: 

/ krE RT

kru e


                                   (7.6)                                           

(7.5) tənliyini (7.6) tənliyinə bölsək aşağıdakı ifadəni alarıq: 

/
/ / ( )/

/

kr

kr ad ad kr kr ad

ad

E RT
E RT E RT E T T RT Tkr

E RT

b

u e
e e

u e


 


               (7.7) 



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 252 

2

kr ad adT T T   olduğunu qəbul etsək, alarıq: 

2( )/ad kr adE T T RTkr

b

u
e

u


                        (7.8) 

Kritik şəraitdə b kru u  olduğundan, o zaman 

2( )/
1ad kr adE T T RT

e


  

  2/ 0ad kr adE T T RT   

2 /kr ad adT T RT E                            
  
(7.9)    

olar.   

Beləliklə, reaksiya zonasının soyudulmasının xarakterik 

temperatur intervalından
2 /adRT Е  çox olması yanmanın 

sönməsinə səbəb olur. İstilik balansı tənliyi və onun müxtəlif 

formalarını  həll etdikdən sonra, alovun normal sürətinin kritik 

qiyməti aşağıdakı düsturun köməyilə tapılır: 

b
kr

u
u

e
                                  (7.10.)          

İstilik itkiləri alovun normal sürətini e dəfədən çox azalda 

bilməz. Daha intensiv istilikvermə zamanı stasionar yanma 

prosesi  dayanır.  

Beləliklə, qarışıq tərkibinin stexiometrik tərkibdən kənar 

qiymətlərində və ya inert komponent miqdarının artırılması 

yanma temperaturunu və onunla birlikdə alovun normal sürətini 

o qədər azaldır ki, bu da qeyri adiabatik yanma prosesinə səbəb 

olur. Çatışmayan komponent qatılığının sonrakı azalması ilə bu  

kritik qiymət alır və yanma prosesi qeyri mümkün olur. 

Beləliklə, texniki şəraitdən asılı olmayan, şüalanma ilə itkilər 

sonsuz fəzada stasionar yanma sərhədlərini müəyyən edən 

mühüm faktor hesab olunur. Onların qiyməti alovun 

yayılmasının qatılıq hədlərini müəyyən edir.  
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7.2.4. Dar kanallarda alovun sönməsi 

Əgər alovun söndürülməsində əsas rolu alovun yayılma 

hədlərini müəyyən edən şüalanma ilə istilikvermə oynayırsa, 

onda tez yanan qaz qarışıqları üçün radiasiya itkisi az olar və 

alov zonası ancaq istilikkeçirmə yolu ilə soyudula bilər. Alovun 

yayıldığı kanalın diametri kiçiləndə istilikvermə artır. İstilik-

vermə intensivliyi 2q  Nyutonun istilikkeçirmə qanununa əsasən 

müəyyən edilir. Soyudulan qazın vahid həcmi üçün 

 2 Г O

S
q T T

V
                             (7.11)   

alınır.                                      

burada S V – istilikvermə səthinin soyudulan qazın həcminə 

olan nisbətidir. 

İstilikvermə prosesindəki qanunauyğunluqlar istilik 

partlayışı prosesində olduğu kimidir. Bu proseslərin fərqinə 

baxma-yaraq onların (7.9) tənliyinə uyğun şəraitləri də qüvvədə 

qalır. Borudan dar kanallara keçməklə alovun yayılma sürətinin 

prinsipial sxemini nəzərdən keçirək (şəkil 7.9). 

 
               

Şəkil 7.9. Borudan dar kanallara keçməklə alovun yayılma 

sürətinin prinsipial sxemi 

 

   
      Ual 

   1 
2 
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Yanmanın dar kanallara keçidi zamanı istilikvermə səthi 

S kəskin böyüyür və buna uyğun olaraq kanalların divarında 

istilikkeçiriciliyinin güclənməsi hesabına istilik itkisi də artır. 

Kifayət qədər dar kanallarda hətta tezyanar partlayıcı 

qarışıqların da sönməsinə səbəb ola bilən istilik itkisi 

mümkündür. Alovun dar kanallara keçməsi ilə müəyyən tərkibli 

qarışığın yanması zamanı istilikalma ( 1q ) və istilikvermə ( 2q ) 

arasında əlaqəni 1 2krd d d   şərtində nəzərdən keçirək (şəkil 

7.10). 

 

 
Şəkil 7.10. İstilikalma və istilikvermə arasında asılılıq: 

1 2krd d d  olduqda, müvafiq olaraq kanalın istilik itkisi: 
' "

2 2 2

krq q q   

 

 

   То  Тöz    Т 

  q1 

  q2
'
 

 q2
kр

 
 q2

"
 

dq  

dτ 
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Kanalın diametrinin azalması zamanı istilik itkisinin 

sürəti artır, buna uyğun olaraq 2q  düz xətlərinin mailliyi də 

artır. Kanalın diametrinin krd  qiymətində alovun söndürülməsi-

nin kritik şəraiti başlayır. Dar kanallarda yanma prosesinin 

mümkünlüyü aşağıda göstərilən 3 faktordan asılıdır:  

- alovun normal Un sürətinin qiymətini müəyyən edən 

yanar mühitin kimyəvi tərkibi; 

- qarışığın təzyiqi Р; 

- alovsöndürən kanalların krd  diametri. 

Müəyyən olunmuşdur ki, qaz qarışıqlarının yanma şəra-

itində alovun yayılması həddi üzrə istilikvermə nəzəriyyəsindən 

məlum olan Peklenin ölçüsüz kriteriyası (Ре) aşağıdakı 

düsturun köməyi ilə tapılır:      

n kr
kr

U d
Pe const

x


                   

     
(7.12)                              

burada 
pC

k
х   - ancaq təzyiqdən asılı olan temperatur keçiri-

cilik əmsalıdır. 

krd  və qarışığın təzyiqi P arasında empirik əlaqəni ifadə 

edən düstur aşağıdakı kimidir: 
a

krd P const                              (7.13)                                          

burada а – müxtəlif tərkibli qarışıqlar üçün 0,83-1,0 həddində 

qiymətlər alan dərəcə göstəricisidir. 

Alovun sönmə həddində Peklenin ölçüsüz kriteriyasının 

(Ре) sabitlik şərti əsas universal qanun olub, istifadə 

olunmasının mümkünlüyünü müəyyən edir. Söndürülmə 

həddində Peklenin ölçüsüz kriteriyasının (Ре) sabitlik şəraiti 

alov əngəlləyicisindən istifadənin mümkün olmasını müəyyən 

edən əsas universal qanun hesab olunur. Dar kanallarda alovun 

söndürülməsinin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu 

proses istiliyin qaz fazasından bərk divara ötürülməsinə səbəb 
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olmasına baxmayaraq, alovun söndürülmə hədləri alov 

söndürülən kanalların divarının materialının xassəsindən, o 

cümlədən də istilikkeçiriciliyindən asılı olmur.  

Alovun söndürülmə imkanı qaz təbəqəsinin soyudulma 

şəraiti ilə müəyyən edilir. Belə xüsusiyyət yanar qaz və 

alovsöndürən materialın sıxlıqları fərqinin böyük olması ilə 

əlaqədardır. Nəticədə, alov əngəlləyicisində yanar qaz kanalının 

divarı, praktiki olaraq, qızdırılmadan soyudulur. İstilikvermə 

prosesinin əsas hissəsi istiliyin bərk divara ötürülməsinə 

baxmayaraq, bərk fazada deyil, qaz fazasında reallaşır. Yalnız 

yanmış qazın kanaldan uzunmüddət axması onun divarının 

xeyli qızmasına səbəb olur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, alovun söndürülməsinın kritik 

şəraitinə alovsöndürən kanalların uzunluğu daxil olmur. Real 

olaraq alovsöndürən kanalların formasının təsiri  mövcuddur. 

Dar kanallarda yanma prosesinin bu xüsusiyyətindən, partlayıcı 

mühitlə doldurulan ətraf fəzanı alov əngəlləyiciləri ilə mühafizə 

edən, dar kanalları olan alovəngəlləyicilərində istifadə olunur.  

 

7.2.5. Yanar qaz + oksidləşdirici + fleqmatizator sistemində 

alovun yayılma hədləri 

Verilən yanar qarışıqlar üçün alovun sürətini müəyyən 

edən əsas faktor yanma temperaturu olduğundan Ub kəmiyyə-

tinin qiyməti ilk növbədə yanacaq və oksidləşdirici nisbətindən 

və inert komponentlərin ümumi miqdarından asılı olacaq. Əgər 

yanacaq və oksidləşdirici miqdarının müəyyən edilmiş nisbə-

tində, onların qarışığına inert komponentlər əlavə olunarsa, o 

zaman kimyəvi çevrilmə enerjisi yanma məhsulları qarışığının 

əlavə komponentlərinin qızdırılmasına sərf olunduğuna görə 

yanma temperaturu azalacaqdır. Müxtəlif maddələrin əlavə 

olunması yanar sistemi fleqmatikləşdirə bilər, başqa sözlə, 

yanma sürətini o dərəcədə azalda bilər ki, belə sistemin 

yanmayan sistemə çevrilməsinə imkan yaranar. Alovda 
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reaksiya prosesinə təsir etmə xarakterinə görə fleqmatizatorlar 

prinsip etibarı ilə iki əsas sinfə bölünürlər. 

Birinci sinif fleqmatizatorlar istilik fleqmatizatorları 

adlanır. Bunlara yanacaq ilə oksidləşdirici arasında qarşılıqlı 

təsirdə birbaşa iştirak etməyən, lakin yanma temperaturunu 

azaldan komponentlər aiddir. Qarışığın artıq komponentinə  də 

istilik fleqmatizatoru kimi baxmaq olar. İkinci sinif fleqmatiza-

torlar kimyəvi aktiv fleqmatizatorlar adlanır. Bu tip fleqmatiza-

torlara inhibitorlar – mənfi katalizatorlar, dəyişməyən yanma 

temperaturunda, reaksiyaya kimyəvi təsir göstərərək, onun 

sürətini tormozlayan maddələr aiddir. İnert komponentlər həm 

də alovun yayılmasının qatılıq hədlərinə təsir göstərirlər. 

Yanacağın qatılıq həddinin inert komponentin miqdarından 

asılılığı, başqa sözlə, yanar qaz + oksidləşdirici + inert kompo-

nentlərdən ibarət üçqat qarışığın alovlanma sahəsi hədlərinin 

sxemi şəkil 7.11-də göstərilmişdir.  

 
Şəkil 7.11.  Yanar qaz + oksidləşdirici + fleqmatizator 

qarışığında alovlanma sahəsinin sxemi:  

1 – yuxarı qatılıq həddi; 2 – aşağı qatılıq həddi; 3 – partlayış 

sahəsinin burun hissəsi; I – zəngin yanma-yan qarışıqlar 

sahəsi; II – zəngin olmayan yanmayan qarışıqlar sahəsi;                 

III – yanar qarışıqlar sahəsi 

  
 



S.R. Rəsulov,  B.Ş. Şahpələngova 

 

 258 

İnert komponentlərin I miqdarı artırıldıqda yuxarı və 

aşağı qatılıqların hədləri arasındakı yanar tərkiblərin diapazonu 

azalır. İnert komponentin müəyyən miqdarında Ikr kritik 

tərkiblərin πmin (I) və πmax (I) əyrilərinin hər iki şaxəsi burun 

adlanan alovlanma sahəsində və ya fleqmatizasiya nöqtəsində 

birləşirlər. 

Əgər inert komponentin qatılığı Ikr – dən  çox olarsa, o 

halda yanacaq və oksidləşdiricinin hər hansı nisbətində 

yandırma prosesi mümkün olmur. Yanar qarışıqlara müvafiq 

olan tərkib sahələri kritik əyri və ordinat oxu ilə məhdudlaşır. 

Təcrübə göstərmişdir ki, oksidləşdiricisi oksigen, inert 

komponenti azot olan yanar qarışıqlar üçün ancaq πmах nəzərə 

çarpacaq dərəcədə I – dən asılı olur, şaxə πmin (I) demək olar ki, 

absis oxuna paralel gedir. Yanar qaz + oksidləşdirici + inert 

komponentdən ibarət sistemdə qatılıq hədləri çox zaman 

üçbucaqlı diaqram şəklində göstərilir. Bərabərtərəfli üçbucağın 

üç oxundan hər birinə komponentlərdən birinin qiyməti qeyd 

edilir. Üçbucağın daxilində yerləşən hər bir nöqtəyə həmin 

nöqtədən keçən və üçbucağın tərəflərinə paralel olan xətt 

parçalarının uzunluğuyla müəyyən edilən bir tərkib uyğun gəlir. 

Yanar tərkiblərin sahəsi kritik əyri ilə məhdudlaşır.  

 

7.2.6. Fleqmatizasiya nöqtəsinə məxsus  qanunauyğunluqlar 

Texnoloji məqsədlərdən ötrü istifadə olunan, tərkibi şəkil 

7.11-də göstərilən (I > Ikr) partlayış sahəsinin burun hissəsinin 

sağında yerləşən, alovlanma zonasına uyğun olan, oksigen, 

yanacaq və inert komponentdən ibarət olan yanar qarışıqların 

daha təhlükəsiz tərkibi bir mühüm xüsusiyyətlə fərqlənir. Hər 

hansı oksigen, yanacaq və inert komponentdən ibarət olan 

yanar üçkomponentli qarışıqda, sonuncu iki komponentin 

ixtiyari nisbətlərində, əgər [О2] < Y (burada Y – fleqmatizasiya 

nöqtəsində oksigenin miqdarıdır) asılılığı gözlənilərsə, o halda 

bu qarışıq partlayıcı olmur. Məlumdur ki, bu Y son hədd 
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qatılığı əksər yanar qazlar və buxarlar üçün praktiki olaraq 

eynidir. Məsələn, əgər havanın azotu ilə zənginləşdirililmiş 

yanar qarışıq götürülərsə, o halda СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, 

С5Н12, С6Н14, С3Н6, С4Н8, С6Н6, (СН3)2СО üçün bu qiymət 

11,0-13,5% hədlərində olacaqdır. Əgər havaya əlavə olunan qaz 

karbon qazı olarsa, o halda СО2-nun istilik tutumunun böyük 

olması hesabına Y-nin qiyməti yuxarıda göstərilən müvafiq 

yanar qarışıqlar üçün 13,4 – 15,6% həddinə (başqa sözlə 

təqribən 20%) qədər artacaqdır. Etilen və butadien kimi 

endotermik birləşmələrdən ibarət olan qarışıqlar üçün Y-nin 

qiyməti əksər yanacaqlar üçün olan qiymətdən aşağı olacaqdır. 

Hidrogen, dəm qazı və asetilen üçün olduqca kəskin fərqlər 

müşahidə olunur. Yuxarıda qeyd olunmuşdu ki, oksigenin 

qismən azotla əvəz olunması zamanı aşağı qatılıq həddi 

dəyişmir. Həm də, müəyyən olunmuşdur ki, bu qanunauyğun-

luğa praktiki olaraq, burun hissəsinin partlayış sahəsinə uyğun 

olan tərkiblər də aid edilir. Bu halda, azotla fleqmatizə olunmuş 

qarışıqlarda Y-nin qiyməti aşağı həddə, uyğun olan miqdarın-

dan az fərqlənir. Bu Y-nin hesabi qiymətinin tapılmasına imkan 

verir: 

Y = v πmin.                                                  (7.14)                                                    

burada v – verilən yanacağın oksigenlə tam oksidləşməsi 

reaksiyasının stexiometrik əmsalıdır.  

Cədvəl 7.7-də yanar qarışıqlarda oksigenin eksperimental  

hədd tərkibləri göstərilmişdir. 

                                                             Cədvəl 7.7.  

Yanar qarışıqlarda oksigenin eksperimental hədd tərkibləri 

Yanacaq Yex Yanacaq Yex 

СН4 12,1 С6Н6 11,2 

С2Н6 11,0 СН3ОН 10,3 

С3Н8 11,4 (СН3)2СО 13,5 

С4Н10 12,1 СО 5,6 

С5Н12 12,1 Н2 5,5 
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Göstərilən dəlillər tədqiq olunmayan yanar qazlar və ya 

çoxkomponentli qarışıqlar üçün aşağı qatılıq həddinin 

qiymətinə, başqa sözlə mövcud olan termokimyəvi dəlillərə 

əsasən Y-nin qiymətinin hesablanmasına imkan verir. Məsələn, 

πmin = 2,5% olan asetilen üçün Y = 6,2% olur. Y-nin hesablan-

masının böyük praktiki əhəmiyyəti vardır, çünki, eksperiment 

yolu ilə oksigenin buraxıla bilən qatılığı  məhdud sayda yanar 

qazlar və buxarlar üçün təyin edilmişdir. Y – kəmiyyəti bir sıra 

texnoloji proseslərin partlayış təhlükəsizliyinin  mühüm 

xarakteristikasını  ifadə edir. Yanar qaz + hava + inert qazlar 

sisteminin partlayış təhlükəliliyinin tədqiqi nəticələrini 

düzbucaqlı üçbucaq şəklində üçqat diaqramla göstərmək daha 

münasibdir. Bu halda qaz + oksigen (hava) + inert qaz 

sistemində partlayış təhlükəlilik şəraitinin hədləri şəkil 7.12-də 

daha aydın göstərilmişdir. 

Nöqtələr: O – 100% hava, və ya 21% oksigen; Q – 100% 

yanar qaz; İ – 100% inert qazlar (fleqmatizator); F – fleqmati-

zasiya nöqtəsi; A (A
1
) – qaz-hava (oksigen) qarışığında alovlan-

manın aşağı qatılıq hədləri; Y (Y
1
) – qaz-hava (oksigen) qarışı-

ğında alovlanmanın yuxarı qatılıq həddləri; 1 – qaz-oksigen 

(hava) qarışığında oksigenin maksimal partlayış təhlükəli 

qatılığı; 2 – qaz-oksigen (hava) qarışığında oksigenin minimal 

partlayış təhlükəli qatılığı; 3 – İ + O qarışığında oksigenin mi-

nimal miqdarı, bu həddən aşağı qiymətlərdə hər hansı bir qazın 

əlavə olunmasına baxmayaraq qarışığın alovlanması baş 

vermir; 4 – Q + İ qarışığında qazın minimal miqdarı, bu həddən 

aşağı qiymətlərdə oksigenin (havanın) istənilən miqdarının 

əlavə olunmasına baxmayaraq qarışığın alovlanması baş 

vermir; OF –fleqmatizasiya nöqtəsində oksigenin miqdarı; QF – 

fleqmatizasiya nöqtəsində yanar qazın miqdarı; 100 – İF – fleq-

matizasiya nöqtəsində inert qazların miqdarı; S (S’) – havanın 

artıqlıq əmsalının α = 1 qiymətində, Q+O qarışığının stexiomet-

rik tərkibidir. 
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Şəkil 7.12. Qaz + oksigen (hava) + inert qaz sistemində 

partlayış təhlükəlilik şəraitinin hədləri 

             

Axınlar: O–4 –İ+Q-nin eyni nisbətli tərkibləri; Q–3–İ+O-nun 

eyni nisbətli tərkibləri; İ – S – havanın artıqlıq əmsalının α = 1 

qiymətində üçqat qarışıqda Q + O qarışıqlarının stexiometrik 

tərkibləridir. 

Sahələr: İSO – α > 1 ilə sadə qarışıq; İSQ – α < 1 ilə zəngin 

qarışıq; İ3F4 – alovlanmayan qarışıq; İFYQ – oksigenin əlavə 

olunması ilə alovlanan qarışıq; ЗFAO – yanar qazların əlavə 

olunması ilə alovlanan qarışıqdır. 
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7.2.7. Partlayış təhlükəli qarışıqların fleqmatizasiya 

mexanizmi 

Partlayış təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə 

yanacağın qatılığının aşağı qatılıq həddindən də az qatılığa 

qədər endirilməsinə əsaslanan metoddan geniş istifadə olunur. 

Bu metodun aydınlaşdırılması və əsaslandırılması üçün 

partlayıcı qarışıqların fleqmatizasiyası prinsiplərinin daha 

ətraflı təhlilini nəzərdən keçirək. 

İstilik fleqmatizasiyası – yanma prosesinin müxtəlif 

əlavələrlə fleqmatizasiyası çoxdan məlumdur. Əgər, ancaq 

yanma prosesinin temperaturunu azaldan istilik fleqmatiza-

torları sinfini nəzərdən keçirsək, o zaman onları da öz 

növbəsində iki qrupa bölmək olar: zəngin qarışıqların yanma 

prosesini fleqmatizasiya edən inert komponentlər (СО2, Н2О, 

N2) və mürəkkəb yanar maddə əlavəsi. İnert əlavələr yanma 

zamanı reaksiyanın istilik effektinin bir hissəsini qəbul edərək 

yanma prosesini fleqmatizasiya edir, lakin bu fleqmatizator-

larda kimyəvi çevrilmə getmir, yalnız fiziki istilik ehtiyatının 

artması prosesi baş verir. 

Zəngin partlayıcı qarışıqların alovuna üzvi yanar 

fleqmatizatorlar əlavəsinin təsiri daha mürəkkəb təbiətə malik-

dir. Təmiz inert əlavələr kimi, bunlar da alovda reaksiyanın 

kinetikasına xüsusi kimyəvi təsir göstərmir, ancaq yanma 

temperaturunu azaldır. Lakin, belə əlavələr inert komponentlərə 

nəzərən yanma prosesini daha aktiv fleqmatizasiya edir. Bu, 

onların yalnız yüksək istilik tutumuna malik olması ilə deyil, 

həm də bu maddələrin yüksək temperaturlarda endotermiki 

çevrilmələrə düçar olma xassələri ilə bağlıdır. Odur ki, alovda 

parçalanan mürəkkəb birləşmələr yanma prosesini inert 

əlavələrə nəzərən, xeyli aşağı qatılıqlarda fleqmatizasiya etmək 

qabiliyyətinə malikdirlər. Texnoloji proseslərin bir çox 

sahələrində daha aktiv fleqmatizator kimi, yanacağın artıq 

qalan hissəsinin özündən istifadə edilir. Fleqmatizasiya 
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prosesində artıq yanacaqdan istifadə olunması texnoloji tələbata 

nəzərən də çox sadə və münasibdir. Bu halda, kənar 

məhsulların reaksiya mühitinə daxil edilməsinə də ehtiyac 

qalmır. Zəngin qarışıq alovunda artıq yanacağın parçalanması 

alovun yayılma hədlərinin müəyyən edilməsində həlledici 

faktor hesab olunur.  

İnhibitorların tətbiqi – kimyəvi aktiv əlavələr 1% 

qatılıq həddində daha çox söndürmə təsirinə malik olur və artıq 

yanacağa nəzərən qatılıq hədlərini məhdudlaşdırır. Bu hal, 

məsələn, hava qarışıqlarına karbohidrogenlər, hidrogen, karbon 

oksidi, hallogen tərkibli məhsullar: CH2ClBr, CH3Br, həmçinin 

də СС14 və С12-nin əlavə olunması zamanı müşahidə olunur. 

Kimyəvi aktiv fleqmatizatorların yanma prosesinə təsir 

mexanizmi yanacağın əsas oksidləşmə prosesindəki reaksiya 

zəncirinin qırılmasına əsaslanır. İnhibitorlar zəncirvari reaksi-

yada aktiv mərkəzlərlə təsirə görə oksidləşdirici komponent-

lərlə rəqabətdə olurlar. Nəticədə, yanacağa nəzərən aktiv aralıq 

oksidləşmə reaksiyası məhsullarına daha çox oxşar olan 

inhibitor molekulları və ya onun parçalanma məhsulları sürətlə 

aktiv mərkəzlərlə reaksiyaya girib onları möhkəm birləşmələrə 

çevirərək reaksiya zəncirinin inkişafını dayandırır. Ona görə də, 

inhibitorların əlavə olunması aktiv mərkəzlərin nəzərə çarpacaq 

dərəcədə azalmasına səbəb olur. Məsələn, hallogenlər və 

hallogenli törəmələr əksər zəncirvarı oksidləşmə proseslərində 

iştirak edən hidrogen atomları ilə çox aktiv reaksiyaya girirlər. 

Kimyəvi aktiv fleqmatizatorların əsas tətbiqi onların qoruyucu 

qurğu, cihaz, mexanizm və aparatlarda istifadəsi ilə məhdud-

laşır. Qəza halları baş verərkən, yanma zonasına və ya partlayış 

təhlükəli mühitə, tez bir zamanda, bu məhsullar böyük 

miqdarda daxil edilir ki, bunun nəticəsində də yanma zonası və 

ya partlayış təhlükəli mühit çox tez bir zamanda yanmayan 

sistemə çevrilir. Alovsöndürücü tərkiblərdə müxtəlif hallogenli 

törəmələrdən istifadə bu məqsədə xidmət edir.  

Prosesin mexanizmi regenerativ inhibitorlaşma, başqa 
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sözlə ilkin maddənin reduksiyası və ya zəncirvari reaksiyada 

aktiv mərkəzləri kifayət qədər effektiv birləşdirən, aralıq yeni 

komponentlərin əmələ gəlməsindən ibarət olur. Bu tip 

mexanizmə ümumi misal olaraq göstərək: 

Hα + x → Hx + α                             (7.15) 

burada х – hallogen atomu; Нα – tərkibində hidrogen olan 

maddədir. 

İnhibitorların ümumi qəbul olunmuş təsir mexanizmi 

ondan ibarətdir ki, Н
+
, ОН

−
 və ya О

−2
 radikalları inhibitorla və 

ya onun törəmələri ilə qarşılıqlı təsirdə olub daha az aktiv 

atomlarla əvəz olunurlar. Məsələn, hesab edirlər ki, hidrogenin 

yanma reaksiyasında sadə inhibitor hesab olunan HBr-dan 

istifadə olunduqda inhibitorlama prosesi aşağıdakı sxem üzrə 

gedir: 

Н + НВr → H2 + Br 

OH + HBr → H2O + Br 

O + HBr = OH + Br                          (7.16) 

İnhibitorun regenerasiyası aşağıdakı reaksiya üzrə baş 

verir: 

Br + H + M = HBr + M                    (7.17) 

və tsikl təkrar olur. Buna görə də, bu prosesdə  alovun sürəti 

azalır və alovlanma hədləri daralır. 
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