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Su səthinə dağılmış nazik neft təbəqəsi hidrosferlə atmosfer arasında sərhəd yaradaraq karbon qazının və
oksigenin suda həll olmasının, həmçinin suyun buxarlanmasının qarşısını alır. Nəticədə ekoloji balans pozulur,
flora və faunada ciddi problemlər yaranır. Su hövzələrinə dağılmış nazik neft təbəqəsini kənar etmək üçün ən
əlverişli üsul səthi-aktiv maddələrin köməyi ilə neftin yığılmasıdır. Yerinə yetirilmiş layihə yeni ekoloji zərərsiz
neftyığıcı reagentlərin sintezi və tədqiqinə həsr edilmişdir. Layihə çərcivəsində bitki yağları (qarğıdalı, pambıq,
günəbaxan, zeytun, kokos, palma, raps) əsasında altı sinif səthi-aktiv maddələr sintez edilmişdir:
1. Bitki yağı turşu fraksiyalarının ammonium duzları.
2. Bitki yağlarının aminoamidləri.
3. Bitki yağı turşu fraksiyalarının metiletilolamidləri.
4. Bitki yağı turşu fraksiyalarının metiletilolamidofosfatları.
5. Bitki yağlarının aminoamidlərinin ammonium duzları.
6. Bitki yağı turşu fraksiyalarının etilolamidlərinin oksipropil törəmələri. Sintez edilmiş reagentlərin quruluşları
müasir fiziki-kimyəvi üsullarla təsdiq edilmiş və kolloid-kimyəvi parametrləri hesablanmışdır. Alınmış reagentlərin
neftyığıcılıq qabiliyyəti üç müxtəlif su (distillə, içməli, dəniz) səthində qalınlığı 0.16-0.17 mm olan Ramana nefti
timsalında öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş reagentlər yüksək neftyığma effektinə malikdir.
Qarğıdalı yağı turşu fraksiyasının dietilentriamin əsasında sintez edilmiş ammonium duzu dəniz suyunda daha
yüksək təsir effektinə malikdir. Onun maksimal neftyığma effekti 60,8-ə bərabərdir. Reagentin təsir müddəti 5
gündən çoxdur. Sintez edilmiş yüksək neftyığma effektinə malik olan reagentlərdən dənizlərə, göllərə, çaylara və
digər su hövzələrinə dağılmış nazik neft təbəqələrini kənarlaşdırmaq məqsədi ilə tətbiq edilə bilər.
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