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Günəbaxan yağı turşuları və polietilenpoliaminlər (PEPA) əsasında imidazolinlər və bis- 

imidazolinlər  sintez olunub və onların günəbaxan yağı turşuları ilə kompleksləri alınıb. Bu 

komplekslər  və T-30 mineral yağı əsasında konservasiya mayeləri hazırlanıb. Müəyyən edilib ki, 

bis-imidazolinin komplekslərinin müdafiə effekti imidazolinin eyni mol nisbətində alınan 

komplekslərin müdafiə effektindən azdır. 

Açar sözlər: imidazolin,  bis imidazolin, günəbaxan yağı turşuları, konservasiya mayeləri 

 

GİRİŞ 

Ətraf mühitin  sürətli çirklənməsi 

atmosfer korroziyasının sürətlənməsinə səbəb 

olmuşdur. Bu səbəbdən atmosfer korrozi- 

yasından müdafiə sistemlərinin, o cümlədən 

konservasiya mayelərinin yaradılması 

aktuallıq kəsb edir [1-2]. Artıq bu sahədə on 

illərdir ki, tədqiqatlar aparılır və bir çox 

tərkiblər təklif olunub [3-5]. Konservasiya 

mayelərinin yaradılması sahəsində neft kimya 

prosesləri institutunda  geniş tədqiqatlar 

aparılır [6-7]. Biz bu sahədə tədqiqatlarda 

bərpa olunan xammalardan istifadəyə üstünlük 

vermişik. Təqdim olunan işdə günəbaxan yağı 

turşusunun  imidazolinlərinin üzvi komp- 

leksləri əsasında konservasiya mayelərinin 

alınması və  tədqiqi aparılıb.  

 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ 

Biz günəbaxan yağından triqliseridləri 

parçalamaqla doymamış yağ turşuları qarışığı 

almışıq. Alınan günəbaxan yağ turşuları və 

polietilenpoliaminlər (PEPA) əsasında 

imidazolinlər və bis imidazolinlər  sintez 

olunub: 
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Sonra imidazolin və bis-imidazolinin 

günəbaxan yağı turşuları ilə müxtəlif 

kompleksləri alınmış və T-30 yağı ilə 

kompozisiyalar hazırlanaraq konservasiya 

mayesi kimi yoxlanılmışdır. 

 

                                       NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 

 

Cədvəl 1-də günəbaxan yağı 

turşularının PEPA ilə 1:1 mol nisbətində 

alınmış imidazolinin günəbaxan yağı turşusu 

ilə müxtəlif mol nisbətlərində alınan kompleks 

və T-30 yağı əsasında hazırlanmış 

konservasiya mayelərinin sınaqlarının 

nəticələri verilir. 

 

Cədvəl 1. T-30 yağı (90%) və günəbaxan yağı turşusunun imidazolininin günəbaxan yağı 

turşusu ilə müxtəlif mol nisbətində komplekslərinin (10%) əsasında konservasiya mayelərinin 

sınaqlarının nəticələri. 

 

 

№ 

 

Konservasiya mayesi 

 

Hidrokamera, 

sutka 

 

Dəniz suyu, sutka 

0.001%-li 

H2SO4 

məhlulu, 

sutka 

1 T-30 yağı günəbaxan yağı turşusunun 

imidazolininin günəbaxan yağı turşusu ilə 

1:1 mol nisbətində kompleksi 

106, davam 

edir 

54 51 

2 T-30 yağı + 1:2 mol nisbətində kompleks 89 40 59 

3 T-30 yağı + 1:3 mol nisbətində kompleks  68 43 40 

4 T-30 yağı + 1:4 mol nisbətində kompleks  89 57 55 

5 T-30 yağı + 1:5 mol nisbətində kompleks 95 76  72  

6 T-30 yağı + 1:6 mol nisbətində kompleks 37 22 21 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 

imidazolinin günəbaxan yağı turşusu ilə 1:5 

mol nisbətində kompleksi daha yüksək effektə 

malik olur. Bu tərkib iqtisadi cəhətdən də 

sərfəlidir. Belə ki, kompleksin tərkibində 

günəbaxan yağı turşusunun çox olması bahalı 

PEPA-nın (polietilen poliamin) az istifadəsini 

təmin edir. 

Kompleksdə günəbaxan yağı turşusu 

imidazolin ilə 6:1 mol nisbətində götürüldükdə 

müdafiə effekti 2 dəfədən çox azalır. Bunun 

səbəbi odur ki, 6-cı yağ turşusu molekulunun 

kompleks əmələ gətirməsi üçün sərbəst amin 

qrupu qalmadığından konservasiya mayesinin 

tərkibində sərbəst qalır və korroziyadan 

müdafiənin azalmasına səbəb olur. 

Cədvəl 2-də günəbaxan yağı 

turşusunun PEPA ilə 2:1 mol nisbətində 

alınmış bis-imidazolinin günəbaxan yağı 

turşusu ilə müxtəlif mol nisbətində 

kompleksləri və T-30 yağı əsasında 

konservasiya mayelərinin sınaqlarının nəti- 

cələri verilir. Bütün hallarda  T-30 yağı 90%, 

kompleks 10% götürülmüşdür. Cədvəldən 

göründüyü kimi bis imidazolinin 

komplekslərinin müdafiə effekti imidazolinin 

eyni mol nisbətində alınan komplekslərin 

müdafiə effektindən  azdır. 
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Cədvəl 2. Cünəbaxan yağı turşusunun bis-imidazolinin günəbaxan yağı turşusu ilə müxtəlif mol 

nisbətlərində alınan komplekslər və T-30 yağı əsasında konservasiya mayesinin sınaqlarının 

nəticələri. 
№ Konservasiya 

mayesi 

Hidrokamera, sutka Dəniz suyunda, 

sutka 

0.001%-li sülfat turşusu 

məhlulu,sutka 

1 

 

T-30 yağı+1:1 mol 

nisbətində kompleks  

41 24 23 

2 T-30 yağı+1:2 mol 

nisbətində kompleks 

61 41 40 

3 T-30 yağı+1:3 mol 

nisbətində kompleks 

42 25 24 
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CORROSION-PREVENTING LIQUIDS BASED ON ORGANIC COMPLEXES OF 

IMIDAZOLINE ACIDS OF SUNFLOWER OIL 
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Imidazolines and bisimidazolines, as well as their complexes with acids of sunflower oil have 

been synthesized, corrosion-preventing oils on the basis of these complexes and mineral oil T-30 

prepared. It found that imidazoline complexes are more effective than those of bisimidazoline. 

Keywords: imidazoline, bisimidazoline, acids of sunflower, corrosion-preventing liquids 

 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ   

КОМПЛЕКСОВ ИМИДАЗОЛИНОВ КИСЛОТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 
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Синтезированы имидазолины и бисимидазолины, a также их комплексы с кислотами 

подсолнечного масла. Приготовлены консервационные масла на основе этих комплексов и 

минерального масла Т-30. Установлено, что имидазолиновые комплексы более 

эффективны, чем комплексы бисимидазолинов. 

Ключевые слова: имидазолин, бисимидазолин, жирные кислоты подсолнечного масла, 

консервационные жидкости. 
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