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ATMOSFERDƏ OZON QAZININ TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ 

 TƏSİR EDƏN FAKTORLARIN TƏCRÜBİ TƏDQİQİ 
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Azərbaycan MEA H.B. Abdullayev adına Fizika Institutu, 

AZ-1143, H. Cavid küç., 33, Bakı 
 

Məqalədə enerji sistemlərinin ətraf mühitə zərərli təsirlərinin mexanizmlərinin öyrənilməsinə dair təcrübi tədqiqatların nəticələri 
verilmişdir. Xüsusi halda CO və NO qazlarının  atmosferdə ozon qazının miqdarına təsirləri  araşdırılmışdır. 

 
Dünya üzrə kimya sənayesinin inkişafı, enerji sistemləri-

nin yüksələn gücü və digər sənaye sahələrinin geniş şəbəkəsi 
müasir dövrdə üc mühüm ekoloji problem yaratmışdır: yer 
kürəsinin ozon qatının zəifləməsi, qlobal istiləşmə və tərki-
bində turşu olan yağışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda 
göstərilən proseslər ekoloji baxımdan həyatı vacib məsələ ol-
duğundan dünya alımləri tərəfindən aktual mövzu olaraq ge-
niş tədqiq olunur [1-6]. Ozon qatının zəifləməsi üzrə məsələ-
nin kəsginliyi ozon qatına mənfi təsir göstərən xlorftorkarbon 
tullantılarına malik istehsal sahələrinin dayandırılmasına qə-
rar verən Vena konvensiyası və Monreal protokolunda gös-
tərilir ki, bu halda atmosferin ozon qatı 50-60 il ərzində bərpa 
oluna bilər. 

Çoxsaylı tədqiqatların nəticələrindən məlum olmuşdur 
ki, keçən əsrin son 20 ili ərzində ozon təbəqəsinin zəifləməsi 
məhz xlorftorkarbon (freonlar) antropoqen tullantıların çoxal-
ması səbəbindən irəli gəlmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, yer 
kürəsi ətrafının müxtəlif qatlarında (troposfera və s.) O2, O3, 
N2OH, CO, CO2, CH4, NOx, SOx, H2O2, CH2O, HClFC3, 
HFC və digər qazların mövcud olduğu və bu qazlara ultrabə-
novşəyi, infraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində əmələ gələn 
ionlaşma şəraitində ətraf mühitdə bir sıra fiziki-kimyəvi pro-
seslər: - molekulların dissosiasiyası, həyacanlanma, rekombi-
nasiya, kimyəvi reaksiyaların baş verməsi və sairə proseslərin 
yer alması mümkün olur. Bu səbəbdən bəzi atom və molekul-
ların yox olması və yaxud yeni qaz tərkibinə malik mühitin 
yaranması müşahidə olunur. Atmosferdə bu və yaxud digər 
qazın O3 molekuluna təsiri müəyyən şəraitdən asılı olmalıdır. 
Odur ki, O3 qazına təsir edən amillərə ayrılıqda  baxmaq 
məqbil üsul hesab olunur. 

Təqdim olunan işdə CO mühitində NO qazının konsen-
trasiyasından asılı olaraq O3 molekulunun miqdarının dəyiş-
məsinə baxılmışdır. Tədqiqatlar ion aqreqatları ilə əldə edil-
miş, 10-6 Pa. təzyiqə malik qapalı sistemdə yerinə yetiril-
mişdir. Qapalı sistemdə qaz mühitinin tərkib dəyişmələrinə, 
sistemlə əlaqələndirilmiş, uçuş müddətli MSX-4 tipli kütlə-
spektrometri vasitəsilə nəzarət edilmişdir. Qapalı sistemə O3 
generatoru olaraq ölçüləri 1x5x30mm olan volfram lent daxil 
edilmişdir. Təcrübələr aşağıdaki ardıcıllıqla aparılmışdır: İlk 
olaraq sistemdə 10-6 Pa tərtibli təzyiq əldə edilir, sistemlə əla-
qələndirilmiş ozonator qurğusu vasitəsilə sistemə təzyiqi 2-3 
tərtib yüksəldənə qədər O3 molekulu daxil edilir, volfram lent 
ozon mühitində ani olaraq közərdilir və sonra soyudulur. Bu 
prosesdə volfram lentin səthində kifayət qədər O3 molekulu 
adsorbsiyaya uğrayır və lent təkrar közərdildikdə sistemə O3 
molekulu daxil etmək imkanlarına malik olur. Ozon genera-
toru hazırlandıqdan sonra sistemdə yenidən 10-8mm.c.s. tər-
tibli vakuum əldə edilir.  

Yuxarıda qeyd olunan texnoloji prosesə analoji olaraq 
sistemə azot və karbon generatorları daxil edilir və beləliklə 

sistemdə NO və CO qazlarının alınmasına texniki  imkanlar 
yaradılır. 

Şəkil 1-də tədqiqatlarda istifadə edilən, geniş texniki im-
kanlara malik, ifratyüksək vakuum qurğusu verilmişdir. 

 

 
 
Şəkil 1. İfrat yüksək vakuum qurğusu. 

 

Təcrübə şərtlərinin yerinə yetirilməsinin ödənilməsi üçün 
vakuum qurğusunun texniki imkanları sınaqdan keçirilərək 
qurğunun iş rejimlərinin parametrləri müəyyənləşdirilmiş və 
təcrübələrin optimal şəraitdə yerinə yetirilməsi təmin edilmiş-
dir. Sistem, qaz reaksiyalarını sürətləndirmək məqsədilə kiçik 
həcmli, az gücə malik səyriyən qaz boşalması yaradan qurğu 
ilə təchiz edilmişdir. 

Təcrübələri xarakterizə edən kütlə spektroqrammaları şə-
kil 2,3,4,5-də təqdim olunmuşdur.   

Şəkil 2-də sistemdə 10-6 Pa təzyiq qeydə alındıqda 
müşahidə edilən kütlə-spektri təqdim olunmuşdur. Şəkildən 
göründüyü kimi 10-6 Pa tərtibli vakuum şəraitində sistemdə az 
miqdarda azot, oksigen və su buxarları ilə yanaşı, bütün üsul-
larla çətin sorulan Ar təsirsiz qazı mövcud olur. 

 

 
Şəkil 2. P=10-6 Pa vakuum şəraitində sistemdə qalıq qazların   
             kütlə spektri 
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Qeyd olunan kütlə-spektri sistemi 10-6 Pa təzyiq halında 
xarakterizə edərək sonrakı mərhələlərdə yerinə yetirilən təd-
qiqatlarda alınan nəticələrin izahı baxımından əhəmiyyət 
kəsb edir. 

 
Şəkil 3. Sistemdə ozon və karbon generatorlarının iş rejiminə  
            müvafiq sistemdəki qaz mühitinin  kütlə spektri. 

 
Şəkil 3-də sistemə daxil edilmiş ozon və karbon genera-

torlarının iş rejimi halında qeydə alınmış kütlə-spektri təqdim 
edilmişdir. Spektrdən göründüyü kimi generator sistemə kifa-
yət qədər O3 və CO molekuları daxil etmiş olur. 

Şəkil 4 və 5-də sistemə daxil edilmiş Azot generatorla-
rının iş rejimlərinə müvafiq sistemin qaz mühitini xarakterizə 
edən kütlə-spektri təqdim olunmuşdur. 

 
Şəkil 4. Sistemdə  NO≥O3  şərti daxilində qaz mühitinin  
             tərkibini əks etdirən kütlə spektri. 

 
Şəkil 5. Sistemdə  NO<O3 şərti daxilində qaz mühitinin  
            tərkibini əks etdirən kütlə  spektri 

 
Spektrlərdən məlum olur ki, generatorların sistemə ver-

diyi N və karbon atomları sistemdə dərhal NO və CO qazla-
rının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Beləliklə, yuxarıda şərh edilən ardıcıllıqla təcrübələr ye-
rinə yetirilmişdir. Sistemdə CO mühitində NO qazının kon-
sentrasiyasından asılı olaraq O3 qazının miqdarının dəyiş-
məsinə baxılmışdır. Sıstemə tədricən NO qazı daxil edərək 
NO qazının müxtəlif konsentrasiyalarına uyğun kütlə spek-
troqrammaları qeydə alınmışdır. Şəkil 4 və şəkil 5-də NO qa-
zının O3 molekullarına xarakterik təsirinin kütlə-spektro-
qrammaları təqdim olunmuşdur. 

Tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir ki, NO qazının kon-
sentrasiyası O3 qazının konsentrasiyasından çox olduqda CO 
qazı O3 molekulunu parcalayaraq sistemdə ozon qazının miq-
darını kəskin olaraq azaldır, NO qazının konsentrasiyası O3 
qazının konsentrasiyasından az olan halda isə CO qazı sis-
temdə əlavə ozon molekulasının yaranmasına səbəb olur şəkil 6.  

 

 
Şəkil 6. Sabit təzyiqə malik CO qazı mühitində ozon qazının     
             müxtəlif təzyiqlərində NO qazının sistemə daxil edilən   
             miqdarından asılı olaraq O3 molekulunun miqdarının   
             dəyişməsi. 

 1 - 3OP =5x10-4 Pa 

 2 - 3OP =6x10-4 Pa 

 3 - 3OP =7x10-4 Pa 

 4 - 3OP =8x10-4 Pa 

 
Azot oksidinin konsentrasiyasının sərhəd qiymətlərini 

aşağıdakı münasibətlə ifadə etmək olar: 
 

n· [ ] [ ]3ONO ≥ ·n 
 

Bu halda sistemdə reallaşan kimyəvi qaz raeaksiyalarının 
son nəticəsi aşağıdakı kimi ifadə olunur: 
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Beləliklə tədqiqatların nəticələri əsasında atmosferdə 

ozon qazının miqdarının dəyişməsində həlledici əhəmiyyət 
kəsb edən enerji sistemlərinin ətraf mühitə tullantı qazlarının 
təsirlərinin müəyyənləşdirilməsinə nail olunmuşdur. 
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 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FACTOR INFLUENCE ACTING 

ON OZONE QUANTITY IN ATMOSPHERE 
 
The experimental results on investigation on influence mechanisms of unhealthy gas emissions of power objects on environment are 

presented in the article. The influence of such gases as CO and NO on ozone quantity in atmosphere is analyzed particularly.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ,  
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОЛИЧЕСТВО ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ 

 
В статье представлены экспериментальные результаты по исследованию механизмов влияния на окружающую среду вредных 

газовых выбросов энергетических объектов. В частности, проанализировано влияние таких газов как CO и NO на количество озона 
в атмосфере. 
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