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Məqalədə müxtəlif istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsində, hazırlanan məhsulun üstün keyfiyyət göstəricilərinə malik olmasında 
elektron texnologiyalarının tətbiq olunmasının effektivliyi əsaslandırılmışdır. Xüsusi halda ozon qazının istehsalı üzrə yüksək məhsuldarlığa 
malik ozonatorun hesabatı üzrə nəticələr təqdim olunmuşdur. 

 
Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində elektron texno-

logiyasının tətbiqi effektiv üsul hesab olunur və bu bir sıra 
proseslərdə istifadə olunaraq müsbət nəticələrlə ozünü təsdiq 
etmişdir. Elektron texnologiyası üsulları güclü elektrik sahə-
lərinin və elektrik qaz boşalmalarının texnoloji proseslərə tə-
sirinə əsaslanır. 

Elektrik sahəsi atom və molekullara, hətta ölcüləri kiçik 
olan maddə hissəciklərinə təsir edərək onlara istiqamətlənmiş 
hərəkət verərək elekroseparasiya,  elektroqarışdırma, elektro-
orientasiya, elektriki yüklənmə, elektrosüzgəc, elektrotəmiz-
ləmə və sairə bu kimi proseslərin həyata keçirilməsini təmin 
edir. Elektrik qazboşalmalarının təsirləri maddənin fiziki və 
kimyəvi xassələrini dəyişməyə səbəb olur ki, bu da material-
lara arzu olunan xüsusiyyətlərin aşılanmasına imkanlar yara-
dır. Yuxarıda göstərilən proseslərdə materiallardan əsasən 
qazlarda elektrik cərəyanının keçməsi müşahidə olunur. Qaz-
larda elektrik cərəyanının öyrənilməsi qaz elektronikasında 
olduğu səbəbindən yuxarıda şərh olunan texnologiyalar elek-
tron texnologiyası adı almışdır. Elektron texnologiyasında 
elektrik enerjisinin proseslərə birbaşa təsirlərindən istifadə 
edildiyindən onun digər enerji növlərinə çevrilməsinə ehtiyac 
olmur, bu da öz növbəsində istehsal sürətininin yüksək olma-
sını və istehsalın iqtisadi səmərəliliyini təmin edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, elektrik enerjisinin tətbiqinin 
ətalətsiz idarə olunması elektron texnologiyasının texnoloji 
proseslərin avtomatlaşdırılmasının sadələşdirilməsinə imkan 
yaradır.  

Elektron texnologiyası eyni həcmlərdə elektrik, mexaniki, 
istilik, kimyəvi və bir sıra digər təsirlərin eyni zamanda tətbiq 
olunmasına yol verdiyindən istilik mühadiləsi, kimyəvi 
reaksiyalar və bu kimi fiziki-kimyəvi proseslərin effektivliyi-
nin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Yuxarıda qeyd olunanlar elektron texnologiyasının yeni 
sxemlərinin işlənilməsinin, yeni aparat və qurğuların hazır-
lanmasının və onların xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində 
tətbiqinin günün aktual problemləri sırasına daxil olduğunu 
əsaslandırır. 

Elektron texnologiyasında istifadə olunan ozon qazının 
tətbiq oblastı geniş və müxtəlifdir [1-5]: 

- ozon qazı sənaye tullantı suların effektiv təmizlənməsini; 
- tullantı suların tərkibində fenol, radon, sionid maddələ-

rini parçalayaraq suyun bu maddələrdən effektiv təmizlənmə-
sini; 

- suyun şəffaflığını, canlı orqanizmə zərərli virus və mik-
robların zərərsizləşdirilməsini təmin edir. Ozon qazı bəzi 
kimyəvi reaksiyalarda katalizator kimi istifadə olunur.  

Ozon qazı vastəsilə bir sıra oksidləşmə proseslərini asan-
lıqla həyata keçirmək olur:  

- formaldehidin və qarışqa turşusu almaqla metan qazı-
nın oksidləşməsi; 

- etilenin etilenoksidə çevrilməsi; 

- ozonun təsirilə karbohidrogenlərin oksidləşməsi və nə-
ticədə kimya sənayesinin məhsulu olan spirtlərin aldehidlərin 
alınması və sairə bu kimi prosesləri misal göstərmək olar. 

Yuxarıda ozon qazının kimya sənayesində tətbiqinin nə-
ticələrinə əsaslanaraq qazboşalmalarının, başqa sözlə elektron 
texnologiyasının təsirlərinin kimya sənayesində geniş oblas-
tın inkişaf etməsinə səbəb olduğu aydın olur. 

Təqdim olunan məqalədə ozon üzrə yüksək məhsuldar-
lığa malik elektron texnologiyasına daxil olan qurğunun layi-
hələndirilməsi və müvafiq hesabatı verilmişdir. 

Təklif olunan ozonator qurğusunun layihəsi aşağıdakı 
elementləri tərkibinə daxil edir. 

Ozonator qurğusunun ümumi sxemi 3 ədəd elektrik qaz-
boşalması elementi, vahid soyutma sistemi, vahid elektrik 
təchizatı sistemi, qaz daxil olma və ozon-oksigen çıxış sis-
temindən təşkil olunmuşdur. Hər bir qazboşalması elementi 
vastəsilə 0,5 kq/saat məhsuldarlıqla ozon istehsal olunması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu halda çıxışda 2% ozonun ayrılması 
gözlənilməlidir. Iş rejimini dəyişməklə çıxışda ozonun miq-
darın 7%-ə çatdırmaq olar.  

Qazboşalması elementlərinin hər biri eyni oxlu l uzun-
luğa malik metal borulardan ibarət olaraq, daxili kiçik dia-
metrli borunun bir çıxışı qapanmış halda, xarici səthinə dq qa-
lınlıqda şüşə emal çəkilir. Boruların arasında qazboşalması 
əmələqələn dq qalınlıqlı silindrik şəkilli qaz aralığı mövcud 
olur ki, bu aralıqda ozonator işə salındıqda ozon qazının sin-
tezi müşahidə olunur. Ozonatorun hər iki borusunun su axın-
tısı ilə soyudulması nəzərdə tutulur. Ozonatorun daxili borusu 
yüksək potensallı olduğundan soyutma suyunun qurğuya da-
xil olması və çıxması dövrəsinə 8 MqOm qiymətində müqa-
vimət daxil edilir ki, bu müqavimətin hesabına sızma cərə-
yanlarının gücü 25 Vt, sızma cərəyanlarının qiyməti isə 2 mA-
dən cox olmasın. 

Ozonator qurğusuna daxil olan digər elementlər yüksək 
gərginliklər texnikasının qaydalarına müvafiqliyi təmin edi-
lərək hazırlanmışdır. Qurğuda dq=1,2m qazboşalması aralığı 
dq=1,2mm, qaz kütləsi olaraq 1 atm təzyiqdə deşilmə gərgin-
liyi Ed=35kv/sm və dielektrik nüfuzluğ ε=7-9 olan oksigen 
qazından istifadə edilmişdir. Hər bir boru ozonator genera-
toru olaraq ozon üzrə m=0,5kq/saat məhsuldarlığa malikdir. 

Ozon generatorlarının geometrik parametrlərini təyin 
edək. Qəbul edək ki, 2500-5000 Hs tezlikli gərginlik tətbiq 
etdikdə k=5kq/saat olur. 

m=k⋅sa , burada sa -dielektrik arakəsmənin işçi sahəsidir:  
 

2
a m 1,05/5,0k/ms ===    

olar. 
Bu halda borunun l uzunluğunun diametrə hasili uçun: 
 

2
a m П/1,0Dl =⋅   
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alarıq. 
Əgər Da=60mm olarsa, onda l=0,5m=500mm olar. Bu 

halda xarici borunun daxili diametri Da + 2dq, daxili borunun 
xarici diametri isə  Da - 2dq, müvafiq olaraq 62,4 mm və    
57,4 mm təşkil edir. 

Qaz kütləsinin parametrləri aşağıdakı münasibətdən 
təyin edilir: 

 

0sccVm υ==  
 
Burada c-kq/m3 -konsentrasiya, V-m3/saat qaz sərfi, 

saat/m−υ -la xətli sürət, S0-dairəvi aralığın en kəsiyinin 
sahəsidir. 

 
26

qa0 m 10226dПDs −⋅=⋅=  
 
m=0,5kq/saat olduğundan, c=0,04kq/m3 qiymətləri 

konsentrasiyanın təqribən -2%-ə uyğun gəlir. 
 

saat/m 9,12V 3=  
m/san 3,15=υ  

qiymətləri alınır.            
Bu sürətlər qaz kütləsinin reaktorun aktiv zonasında   

0,03 saniyə müddətində qalmasına qətirir. Bu halda reaktorun 
daxılındə təzyiq artımı, 
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atmosfer təşkil edir. 
Qazboşalmasının başlanğıc gərginliyi 

 

kV 4,2 sm0,12kV/sm 35dEu qz =⋅=⋅=   
 
təşkil edir. 

Ozonatorun işçi gərginliyi  uişçi=12kV, dielektrik 
arakəsməyə düşən gərginlik ud=7,8kV olduqda 

kV/mm 5,6
d
u

E
d

d
d ==  olur. 

Ozonatorda ayrılan aktiv güc aşağıdakı münasibətlə 
müəyyənləşdirilir: 

 
( )qzddz0 cucufu4p −=   

 
burada cd, cq - dielektrik arakəsmənin və qaz aralığının 
tutumudur və aşağıdakı kimi təyin edilir. 
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Bu halda kVt  6,3P0 =  qiymətini alır. Ozonator 

qurğusunun 3 elementinin ümumi gücü 10,8kVt təşkil edir. 
Yüksək təzyiqlərdə (1,5 atm) izolyasiya üzrə sızma və tutum 
cərəyanlarını nəzərə alsaq 5000 Hs tezliklərdə mənbənin 
gücü 15 kVt-dan az olmamalıdır. Bu halda qurğunun aktiv 
gücü və məhsuldarlığı azalmış olar. 

Beləliklə məqalədə şərh olunan layihə və hesabat ozon 
qazı üzrə müxtəlif məhsuldarlığa malik ozonatorların 
layihələndirilməsində baza sənədi kimi istifadə oluna bilər.
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