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SOCAR Polymer MMC-nin xəbərlər bülleteni / Nömrə 6 / 2018-ci il
Bu buraxılışda:

“SOCAR Polymer” zavodunun 
laboratoriyası canlandı s.16

SAP Data işlənməsi prosesində istifadə olunan 
sistemlər, tətbiqi proqramlar və məhsullar 

"SOCAR Polymer" zavodunda keçirilmiş 
təlimlər p.20s.14

16.573.886

99,7% 96,1%

adam/saat işlənmişdir

PP zavodu – iyun ayına 
ümumi irəliləyiş 

YSPE zavodu – iyun ayına 
ümumi irəliləyiş 

561
işçi

İş vaxtının itkisi olmadan 
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Hörmətli həmkarlar! 

Gələn ay “SOCAR Polymer” iki əlamətdar hadisəni - şirkətin 
təsis edilməsinin və Sumqayıtda Polipropilen zavodunun 
tikintisinə start verilməsinin 5 illiyini qeyd edəcək. Həmin 
zavodun tikintisi prosesində sahəyə eyni zamanda 
3000 işçi cəlb edilmiş, 853 paya vurulmuş/inşa edilmiş, 
37519 m3 həcmində dəmir-beton işləri görülmüş, torpaq 
səviyyəsindən yuxarıda və yerin altında 35193 m3 beton 
tökülmüş, 4776 ton metal konstruksiya ucaldılmış və 400 
ədəd avadanlıq quraşdırılmışdır.  

“LyondellBasell” şirkətinin lisenziyasına əsaslanan emal 
texnologiyası yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsal 
olunacağını vəd edir. Ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri 
ilə məşğul olan tanınmış “Golder Associates” şirkəti ilə 
əməkdaşlıq sayəsində ekoloji baxımdan təhlükəsiz olan 
həmin texnoloji proses  zamanı tüstüsüz məşəldən istifadə 
olunacaq, ortaya çıxan duru tullantılar isə peşəkarcasına 
kənarlaşdırılacaqdır.

“SOCAR Polymer” zavodları Azərbaycanı nəinki Türkiyə və 
Avropa bazarlarında yalnız ASPE istehsalçısı kimi, habelə 

bütün Qafqaz regionunda da PP və YSPE istehsalçısı 
kimi tanıdacaq. Polimerlərdən istifadə etməklə yüksək 
gəlir gətirən istehlak mallarının istehsalını, yüzlərlə yeni iş 
yerinin açılmasını, habelə ÜDM-in və ixrac gəlirlərinin artım 
tempinin sürətləndirilməsini təmin edəcək həmin zavodlar  
milli iqtisadiyyatımızı daha da irəli apara bilər. 

Tikinti işləri tamamlanmışdır, istismara verilmə tədbirləri isə 
başa çatmaq üzrədir. Ən yaxın zamanda, “SOCAR Polymer” 
Azərbaycan xalqına ölkəmizi sənaye və iqtisadiyyatın inkişafı 
baxımından daha da irəli aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
və gələcəkdə yeni, perspektivli layihələrin həyata keçirilməsi 
üçün yol açan daha bir sənaye müəssisəsi bəxş edəcək.

Fərid Cəfərov

O şanlı günə qalan vaxtın 
geri sayımı başlayır
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Tikinti sahəsindən görüntülər
İyun 2018
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İyun ayı ərzində sahədə 
müşahidə olunan irəliləyiş
YSPE zavodu

İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

YSPE zavodu: 
Orqanoleptik 

qurğu/Tullantı 
sularının 

təmizlənməsi 
qurğusu. 

NÖC-lərin 
və soyuducu 
su xətlərinin 

quraşdırılması 
davam etmişdir

YSPE zavodu: 
Qarışdırıcı 

siloslar.
Buraxılış-

sazlama işləri 
davam etmişdir
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İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

YSPE zavodu: 
Ekstruziya 
qurğusu. 

Damda izolyasiya 
işləri, sendviç 

panellərin 
və alçıpan 
lövhələrin 

quraşdırılması 
davam 

etmişdir. Boru 
sistemlərinin 

quraşdırılması və 
rəngsazlıq işləri 
davam etmişdir

YSPE zavodu: 
Polimerləşdirmə 

qurğusu. 
Uzaqdan idarə 

olunan operator 
monitorlarına aid 

konstruksiyaların və 
boru sistemlərinin 

quraşdırılması 
davam etmişdir.  

Kabellərin avadanlığa 
birləşdirilməsi davam 

etmişdir

YSPE zavodu: 
Elektrik 

yarımstansiyası. 
Kabellərin 

çəkilməsi və kabel 
ucluqlarının/   
klemmaların 

taxılması/
birləşdirilməsi başa 

çatmışdır
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YSPE zavodu: 
Katalizatorun 

aktivləşdirilməsi. 
Elektrotexniki, 

rəngsazlıq 
və boru 

sistemlərinin 
quraşdırılması 

işləri davam 
etmişdir

İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

YSPE zavodu: 
Reaktorun 
boşaltma 
rezervuarı. 

Elektrotexniki 
işlər davam 

etmişdir

YSPE zavodu: 
qranula üfürücü 

aqreqatın 
logistika sahəsi. 

Boru 
sistemlərinin 

quraşdırılması 
davam etmişdir
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YSPE zavodu: 
Torbalama və 
qablaşdırma. 

Kabellərin 
çəkilməsi davam 

etmişdir

İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

YSPE zavodu: 
Aşağı təzyiqli 

əridicilərin 
rekuperasiyası. 

Təzyiqli 
hidrosınaqlar 

davam 
etmişdir. Boru 
sistemlərinin 

izolyasiyası və 
rənglənməsi 

davam etmişdir

YSPE zavodu: 
Etilenin 

təmizlənməsi. 
Boru 

sistemlərinin 
izolyasiyası və 
rənglənməsi 

davam etmişdir
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İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

PP zavodu/MŞ və ÜT sahəsi

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Elektrik yarımstansiyası. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: İnzibati bina. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Vahid idarəetmə otağı. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Sex. Natamam işlər siyahısındakı işlərin 
başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Kimyəvi maddələr və qatqılar anbarı.
Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam 

etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Torbalama və qablaşdırma binası. 
Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam 

etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Laboratoriya. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Yanğınsöndürmə hovuzları və 
nasosxana. Bütün işlər başa çatmışdır
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İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Hava/Yüksək təzyiqli azot kondensatı 
kompressor stansiyasının rezervuarı və nasos təsərrüfatı. 

Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam 
etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Soyuducu qüllə. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Məşəl bacası. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir 

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Klapanlar binası. Natamam işlər 
siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: PP-Yaş bölmə / Polimerləşdirmə. 
Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam 

etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: PP – Quru bölmə / Ekstruziya binası. 
Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam 

etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: PP- Quru bölmə / PP ovuntusu silosları. 
Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması davam 

etmişdir

PP zavodu/ MŞ və ÜT: Homogenləşdirmə qurğusu / Qarışdırıcı 
siloslar. Natamam işlər siyahısındakı işlərin başa çatdırılması 

davam etmişdir
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PP zavodu/ MŞ və 
ÜT: Xam su çəni. 
Natamam işlər 
siyahısındakı 
işlərin başa 
çatdırılması 

davam etmişdir

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 

Sferik izobutan 
rezervuarı. 

Natamam işlər 
siyahısındakı 
işlərin başa 
çatdırılması 

davam etmişdir

İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

Anbar. Bitişik yerlərin hermetiklə işlənməsi başa çatmışdır. 
Rəngsazlıq işləri davam etmişdir

Azot qurğusu. 
Tikinti işləri başa çatmışdır

PP zavodu/ 
MŞ və ÜT: 
Darvaza və 

Buraxılış-nəzarət 
məntəqəsi. 

Natamam işlər 
siyahısındakı 
işlərin başa 
çatdırılması 

davam etmişdir
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İyun ayındakı 
irəliləyişMay 2018 İyun 2018 

Daimi Perimetrik müşahidə sistemi. 
Kabellərin çəkilməsi davam etmişdir

Perimetr hasarı üstündə tikanlı məftil. 
Tikanlı məftilin hazırlanması və quraşdırılması davam etmişdir

Yollar. 
Torpaqqazma və torpaq kipləşdirmə işləri davam etmişdir 
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Layihənin bölmələri üzrə ümumi irəliləyiş

Layihənin bölmələri üzrə ümumi irəliləyiş

PP Zavodu üzrə irəliləyiş

YSPE Zavodu üzrə irəliləyiş

İşçi layihəsinin hazırlanması 

İşçi layihəsinin hazırlanması 

MTT/Satınalma 

MTT/Satınalma 

Material təchizatı – hazırlama və çatdırılma

Material təchizatı – hazırlama və çatdırılma

Tikinti işləri 

Ümumi irəliləyiş faizi

Tikinti işləri 

Ümumi irəliləyiş faizi

Podrat işləri

Podrat işləri

100%

99.9%

100%

100%

100%

99.7%

99.8%

99.7%

92.8%

96.1%

100%

100%

Layihənin icra vəziyyəti
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 “SOCAR Polymer” şirkətinin istismar/texniki xidmət/
laboratoriya personalı üçün ölkə daxilində və xaricdə 
istehsalat təlimləri təşkil olunaraq keçirilir. İstehsalat 
təlimləri PP zavodunda quraşdırılmış müxtəlif növ avadanlıq 
və qurğulara göstərilən texniki xidmətin, habelə istismar 
qaydalarının incəliklərini əhatə etməklə, nəzəri bilikləri 
genişləndirmək və praktiki bacarıqları artırmaq məqsədini 

daşıyır. Təlimlər “Tecnimont”, “SOCAR Polymer” və “Fluor” 
şirkətləri tərəfindən təşkil edilir və təchizatçıların xaricdə 
yerləşən müəssisələrində və ya Azərbaycanın müvafiq 
qurumlarında keçirilir.

İyun ayında “SOCAR Polymer” işçilərinin iştirakı ilə xaricdə 
aşağıdakı təlimlər keçirilmişdir:

İstehsalat təlimləri

XARİCDƏ KEÇİRİLMİŞ TƏLİMLƏR
Təlimlərin mövzusu Şirkət/Ölkə Müddəti Tarixlər İştirakçıların 

sayı
İştirakçılar

Metal Alkil (TEAL) ilə 
əlaqədar təhlükəsizlik 

təlimi

Akzo Nobel
Hollandiya 1 gün 27 iyun 1

1 ətraf mühit üzrə mütəxəssis
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"SOCAR Polymer" 
zavodunda keçirilmiş təlimlər 
“Tecnimont” şirkəti ilə imzalanmış EPC müqaviləsində nəzərdə 
tutulduğu kimi, 28 avqust tarixindən etibarən “KT-Kinetics 
Tecnology” şirkəti hər gün təlimlər keçirmişdir. Təlimlər 2017-
ci ilin avqust ayından keçirilməkdədir. Zavodun bütün istismar 
aspektlərini əhatə edən bu geniş təlim proqramı çərçivəsində 
təlimlərin həm auditoriyada (cəmi 480 saat), həm də bilavasitə 
iş yerlərində (cəmi 1500 saat) keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Auditoriya təlimləri ofis otağı şəraitində müxtəlif mütəxəssis 
və təchizatçıların rəhbərliyi altında keçirilir. İş yerlərində 
təcrübəli texniklərin rəhbərliyi altında keçirilən təlimlər isə 
“SOCAR Polymer”də çalışan operatorların tam hazırlanması 
və zavodun effektiv surətdə istismar edilməsi məqsədilə zavod 
sahəsində keçirilir. Təlimlər əsas dörd fəaliyyət kateqoriyasına 
təsnif olunmuşdur: elektrotexnika, NÖC, mexaniki hissə və 
istismar. Belə təlimlər “SOCAR Polymer” şirkətinin personalına 
avadanlığın istismar prinsiplərini daha yaxşı başa düşməyə 
imkan verir, və nasazlıqların aradan qaldırılması qaydaları, 
habelə əsas texniki xidmət növləri haqqında daha ətraflı 
məlumat çatdırır.

İyun ayında obyektdə keçirilmiş bəzi təlimlər haqqında daha 
ətraflı məlumat aşağıdakı cədvəldə verilir:

Təlimin mövzusu Şirkət/
Ölkə

Müddəti Keçirildiyi 
tarixlər

İştirakçı 
sayı

İştirakçılar

Bloklama / Birkalama (LOTO) SQA 
Group 1 gün

4 iyun 28 23 qurğu operatoru, 4 növbə supervayzeri və normativ-hüquqi 
uyğunluq qrupunun rəhbəri 1 nəfər

5 iyun 19

11 qurğu operatoru, 1 növbə supervayzeri, elektrotexniki işlər üzrə 
2 supervayzer, mexaniki-montaj işləri üzrə 2 supervayzer,  NÖC 
üzrə 1 supervayzer, 1 texniki xidmət superintendantı və SƏTƏM 

üzrə 1 kiçik növbə məsləhətçisi

6 iyun 18
12 qurğu operatoru, mexaniki-montaj işləri üzrə 3 

supervayzer, 1 növbə supervayzeri, SƏTƏM üzrə məsləhətçi 
və 1 kiçik qurğu operatoru

7 iyun 17

6 qurğu operatoru, mexaniki-montaj işləri üzrə 3 supervayzer, 
1 növbə supervayzeri, elektrotexniki işlər üzrə 2 supervayzer, 

SƏTƏM üzrə 1 məsləhətçi, SƏTƏM üzrə 1 kiçik növbə 
məsləhətçisi, NÖC üzrə 1 supervayzer, torbalama/göndərmə 

işləri üzrə 1 operator və 1 texniki xidmət superintendantı

İşlərin icrası üçün icazə SQA 
Group 1 day

4 iyun 28 23 qurğu operatoru, 4 növbə supervayzeri, və tələblərə 
uyğunluğu təmin edən qrupun rəhbəri 1 nəfər

5 iyun 19

11 qurğu operatoru, 1 növbə supervayzeri, elektrotexniki işlər 
üzrə 2 supervayzer, mexaniki-montaj işləri üzrə 2 supervayzer, 
NÖC üzrə 1 supervayzer, 1 texniki xidmət superintendantı və 

SƏTƏM üzrə 1 kiçik növbə məsləhətçisi

6 iyun 18
12 qurğu operatoru, mexaniki-montaj işləri üzrə 3 
supervayzer, 1 növbə supervayzeri, SƏTƏM üzrə 1 

məsləhətçi və 1 kiçik qurğu operatoru 

7 iyun 17

6 qurğu operatoru, mexaniki-montaj işləri üzrə 3 supervayzer, 
1 növbə supervayzeri, elektrotexniki işlər üzrə 2 supervayzer,  

SƏTƏM üzrə 1 məsləhətçi, SƏTƏM üzrə 1 kiçik növbə 
məsləhətçisi, NÖC üzrə 1 supervayzer, torbalama/göndərmə 

işləri üzrə 1 operator və 1 texniki xidmət superintendantı

Çəngəlli qaldırıcı (avtokar, elektrokar) 
sürücüləri üçün təlim

SQA 
Group 4 days

4-7 iyun 2 2 qurğu operatoru

29 May - 1 
June 3 3 qurğu operatoru

Standart ilk tibbi yardım, CPR, AED 
(Ürək-ciyər reanimasiyası və Avtomatik 

defibrilyatorun istifadəsi)
OTI 2 days 5-6 iyun 3 3 laboratoriya təhlilçisi

ERTM/ERTL (qəza-xilasetmə briqadasının 
üzvü/qəza-xilasetmə briqadasını rəhbəri) OTI 5 days 20-24 iyun 15 9 qurğu operatoru, 4 növbə supervayzeri və torbalama/göndərmə 

işləri üzrə 2 operator
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Metal Alkil (TEAL) 
mövzusunda təlimdən hesabat

- Hollandiyada keçdiyim təlimdə iştirakımın məqsədi SOCAR 
Polymer zavodunun iş sahələrində ko-katalizator şəklində 
istifadə olunan Metal Alkil (TEAL) kimyəvi birləşləşmələri 
haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək olmuşdur. 
Təlim AkzoNobel şirkəti tərəfindən keçirilirdi hansı ki, 
alüminium, maqnezium, bor və sink alkilləri daxil olmaqla, 
metal alkillərinin geniş çeşidi ilə müasir boyaların və xüsusi 
kimyəvi maddələrin qabaqcıl istehsalçılarından biridir. 
Metal Alkil (TEAL) kimyəvi birləşmələrinin xüsusiyyətləri, 
təhlükəlilik sinfinin xüsusiyyətləri, alışma qabiliyyəti, 
uyğunluğu, yanğın nəzarəti, yanğınla mübarizə, fərdi 
mühafizə vasitələri, ilk tibbi yardım, qablaşdırma və boşaltma 
prosedurları, təmir-xidmət prosedurları, nəzarət tədbirləri 
və s. mövzuları əhatə etmiş bu təlim AkzoNobel şirkətin 
zəngin təcrübəsindən alınmış müxtəlif nümunələr əsasında 
təqdim edilmiş və AkzoNobel şirkətinin kimya zavodunun 

Kamran Babayev
Ətraf mühitin qorunması 
üzrə mütəxəssis

ərazisində müxtəlif növ eksperiment və simulyasiyalar üçün 
tam uyğunlaşdırılmış iş sahələrində keçirilmişdir. 
Metal alkillər ilə işin idarə edilməsi mövzusunda böyük 
təcrübəyə malik olan iki təlimçimiz günün yarısını 
mühazirələrə, ikinci hissəsini isə praktikaya həsr etdilər. Hər 
iki hissə çox maraqlı idi. Metal alkillərin sızma təqdirində 
yanğın söndürmə, habelə kimyəvi maddənin dağılmasının 
qarşısının alınması tədbirləri mövzusunda qazandığım bilik 
və bacarıqları çox faydalı hesab edirəm. Metal alkillərin 
boşaltma qaydasına həsr olunmuş praktiki məşğələlər 
təlimin ən çətin hissəsi olmuşdur. 
Tam effektiv şəkildə təşkil edilmiş bu təlimdə qazandığım 
bilikləri həmkarlarımla bölüşmək üçün təlim təqdimatını 
hazırlayaraq zavodun müxtəlif şöbələrində çalışan 
əməkdaşlarının nəzərinə çatdırılmasını təşkil etmişəm 
ki, əmək təhlükəsizliyinin və ətraf mühitin qorunmasını 
beynəlxalq praktikada mövcud olan daha peşəkar və 
müasir nəzarət tədbirlərinə uyğun həyata keçirək. Təlimin 
təşkil edilməsinə görə SOCAR Polymer rəhbərliyinə dərin 
minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. 
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“SOCAR Polymer” zavodunun 
laboratoriyası canlandı
“SOCAR Polymer” zavodunun 30 hektarlıq ərazisində 2 polimer istehsalı qurğusu, 
mühəndis şəbəkələri infrastrukturu, torbalama və qablaşdırma binası və anbar 
yerləşir. Xammal nümunələrinin təhlili (istehsalat prosesindəki təhlillər) və 
məhsulların sınaqdan keçirilməsi (məhsulların ilkin və yekun sınaqdan keçirilməsi)  
məqsədi ilə isə həmin ərazidə həm də laboratoriya kompleksi yaradılmışdır.  

Mexaniki-montaj işləri başa çatmışdır
Ümumi sahəsi 920 m2 olan bu laboratoriya kompleksi 
bütün zəruri təhlil avadanlığı ilə təchiz edilmiş (məs., 
qaz xromatoqrafiyası, kimyəvi, mexaniki, spektroskopik, 
ekstruziya, fiziki və digər təhlillər aparmaq üçün) təqribən 12 
laboratoriya otağı, nümunələr saxlanılan otaq, dolablar, təhlil 
masaları və sorucu şkaflarla təchiz edilmiş reagent otaqları, 
daşıyıcı qaz balonları saxlanılan otaq, soba otağı, hermetik 
hava kameraları, personalın paltardəyişmə otaqları, təmizlik 
personalı üçün otaq, 2 ofis otağı və bufet/anbar daxildir.   
Kimyəvi maddələrin təhlillərini aparan standart 
laboratoriyalarda olduğu kimi, buradakı otaqlar da elə 
layihələndirilmişdir ki, hər mütəxəssis üçün kifayət qədər işçi 
səthi təmin edilsin. Təhlükəli kimyəvi maddələrlə aparılan 
işlər isə növündən və maddələrin tipindən asılı olaraq hər 
mütəxəssisə ən azı 1 poqon metr iş səthi təmin edən kifayət 
qədər geniş sorucu şkaflarda aparılır. Təhlil alətləri işçi 
masaların üstündə yerləşdirilir, masaya yerləşməyənlər isə 
döşəmənin üstündə qurula bilər. Hər laboratoriyada olduğu 
kimi, buradakı avadanlığın bir hissəsi stasionar elementlərdən 
ibarətdir (məs., çanaqlar, sorucu şkaflar), bəzi kommunikasiya 
və tərtibat elementlərinin yerləri isə laboratoriyada aparılan 

müxtəlif iş növlərindən asılı olaraq operativ surətdə 
dəyişdirilə və yeni tələblərə uyğunlaşdırıla bilər. Laboratoriya 
kompleksinin binası partlayış nəticəsində ortaya çıxan 
təzyiqin təsirinə davam gətirməyə hesablanmışdır.
Hamar və asanlıqla təmizlənən işçi səthlər kimyəvi 
maddələrin təsirinə davam gətirən örtüklə üzlənmişdir. İşçi 
səthlərin altında dizlər üçün yer nəzərdə tutulmuşdur. Bu, 
oturacaqları stasionar alətlərə daha yaxın yerləşdirilməyə və 
uzun müddət sürən işləri rahatlıqla icra etməyə imkan verir. 
Kompüterlər, habelə tənzimlənə bilən işçi işıqlandırma daxil 
olmaqla bütün işçi sahələr erqonomika tələblərinə uyğun 
olaraq təşkil edilmişdir. Kompüterlərin və digər elektron 
cihazların havalandırılması və soyudulması üçün kifayət 
qədər yer təmin edilmişdir.
Divarlar asanlıqla təmizlənən və rahatlıqla qulluq edilən 
materiallarla üzlənmişdir. Otaqların funksiyasından asılı 
olaraq, döşəmələr kimyəvi maddələrə davam gətirən 
möhkəm materiallarla və ya qeyri-sürüşkən metlaxla 
üzlənmişdir. Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olaraq, 
laboratoriyadakı müəyyən qapılar, konstruksiya çərçivələri və 
divarlar yanğına davam gətirən materiallardan hazırlanmışdır.
Açıldıqda arxasında dayana bilən adamlara xəsarət 
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yetirməmək, habelə qəza və ya digər hallarda laboratoriyanın 
içində baş verənləri müşahidə etmək məqsədi ilə qapılara 
kiçik nəzarət/müşahidə pəncərəli taxılmışdır. Qapılar 
içəridən bayıra açılır. 
Laboratoriya otaqlarında, xüsusən də sorucu şkaflar və digər 
lokal havalandırma sistemləri olan yerlərdə pəncərələr açılmır.

Təhlükəsizlik avadanlığı və qurğuları 
Laboratoriyada kifayət qədər təhlükəsizlik duşu (kimyəvi 
maddələr adamların üstünə töküldükdə yuyunmaq üçün), 
göz-yuyan qurğu və odsöndürən vardır. 
Uzatma kabelləri və çox-ştepselli adapterlərdən yaxa 
qurtarmaq məqsədi ilə laboratoriyada bol miqdarda ştepsel 
rozetkası quraşdırılmışdır.   
Qəza halında ehtiyat enerji mənbələri də müvafiq qaydada 
hesablanmış və təmin edilmişdir.
İstər ümumi havalandırma, istər kimyəvi maddələr üçün 
sorucu şkaflar, istərsə də xüsusi sorucu sistem olsun, 
kimyəvi maddələrin hava ilə yayılmasının nəzarət altına 
alınması baxımından laboratoriyanın havalandırma sistemi 
son dərəcə vacib rol oynayır. 
Laboratoriya ilə qonşu məkanlar arasında mənfi təzyiq 
yaratmaq üçün laboratoriyadan sorulub çıxarılan havanın 
həcmi ilə laboratoriyaya verilən hava həcmi arasında təzyiq 
fərqi yaradılır. Həmin təzyiq fərqi nəzarətdən çıxan kimyəvi 
buxarların laboratoriyadan kənara çıxmasının qarşısını alır. 
Çirkləndirici maddələrin hava ilə yayılmasının qarşısını 
almaq məqsədi ilə ümumi istifadədə olan məkanlar təhlil/
sınaq otaqlarından ayrılmışdır. Belə ki, binanın və fiziki 
sınaqlar aparılan otağın girişlərində 3 hermetik ayırıcı hava 
kamerası qurulmuşdur.
Kimyəvi maddələrlə işləmək üçün nəzərdə tutulan sorucu 
şkaflar laboratoriya personalını təhlükəli kimyəvi maddələrin 
və reagentlərin təsirindən qorumaq üçün istifadə olunan ən 
vacib avadanlıqdır. Funksional cəhətdən standart sorucu 
şkaf alova və kimyəvi maddələrin təsirinə davam gətirən 

korpusdan ibarətdir. Onun qabaq hissəsində açılıb-bağlanan 
pəncərə (çərçivə) yerləşir. İstifadəçi həmin pəncərə vasitəsi 
ilə şkafın içində zəruri işlər görə bilir. Eyni zamanda, həmin 
pəncərədən şkafın içinə böyük miqdarda hava çəkilir və 
içəridəki çirkləndirici maddələri sorucu kanal vasitəsi ilə 
laboratoriyadan kənarlaşdırır. Sorucu şkaflar istifadəçiləri 
etibarlı mühafizə ilə təmin edir. Toksik və ya aşındırıcı kimyəvi 
maddələrin saxlanması üçün havalandırma ilə təchiz olunmuş 
ayrıca dolablar təmin edilmişdir. 
Ümumi havalandırma sistemi laboratoriyaya verilən və 
oradan sorulub çıxarılan havanın həcminə və keyfiyyətinə 
nəzarət edir. Ümumi havalandırma sistemi qoxulu və toksik 
maddələrin konsentrasiyasının iş günü ərzində artmasının 
və onların bir laboratoriya məkanından o birisinə keçməsinin 
qarşını alır. Bu məqsədlə içəridəki havanın mütəmadi olaraq 
dəyişdirilməsini təmin edilir.
Hava həmişə ofislərdən, dəhlizlərdən və yardımçı 
otaqlardan laboratoriya məkanlarına axıb gəlir. Kimyəvi 
laboratoriyalardakı bütün hava isə sorularaq içəridən bayıra 
çıxarılır və heç vaxt resirkulyasiya edilmir. 
Laboratoriyadakı personalın normal şəraitdə işləməsini və 
avadanlığın rahat istismar olunmasını təmin etmək üçün 
burada müvafiq tələblərə cavab verən isitmə və soyutma 
sistemləri quraşdırılmışdır. 

Personal
Laboratoriya personalı laboratoriya kompleksinin binasına 
2018-ci ilin may ayında köçmüş və öz iş yerlərinə yerləşmişdir.  
Hal-hazırda, laboratoriyanın kollektivi 26 nəfərdən ibarətdir. 
Bura laboratoriya müdiri, 19 laboratoriya təhlilçisi, 4 böyük 
laboratoriya təhlilçisi və biri PP, digəri isə YSPE zavoduna 
xidmət göstərən 2 mühəndis-laborant daxildir. Laboratoriya 
səhər saat 8-dən axşam saat 20-yə qədər sürən 12 saatlıq 
növbələrlə fəaliyyət göstərəcək. Buna görə də personal 4 
növbəyə bölünmüşdür. Hər növbədə növbə supervayzeri 
olaraq fəaliyyət göstərən 1 böyük laboratoriya təhlilçisi və 
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PP/YSPE zavodlarından gələn nümunələrlə məşğul olan 
3-4 laboratoriya təhlilçisi fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Təlimlər
İşə salındıqdan sonra zavodlara müvafiq  xidmət göstərmək 
üçün hazır olmaq məqsədi ilə laboratoriya kompleksi hələ 
tikinti mərhələsində olarkən onun personalı intensiv təlim 
kursları keçirdi. 2017-ci ildə formalaşdırılmış bu kollektiv 
sınaq/təhlil avadanlığının istismarı ilə bağlı 25-dən artıq 

ixtisaslaşdırılmış və ümumi təyinatlı laboratoriya təlimi 
keçmişdir. İxtisaslaşdırılmış üçüncü tərəflərin təşkil etdikləri 
həmin təlimlər Qaz xromatoqrafiyası (GC),  Yüksək effektivliyə 
malik maye xromatoqrafı (HPLC), İnduktiv plazma (İCP) 
NÖC-ləri, Özlülük ölçən, Rütubət/Oksigen/Bərpa qazı üçün 
təhlil cihazları, Karl-Fişer titratoru, Mini ekstruder, Tökmə 
plyonka ekstruderi, Ərintinin axma sürətini ölçən NÖC-lər, 
Elastiklik testeri, HDT/Vicat, Izod/Charpy NÖC-ləri və s. 
mövzuları əhatə etmişdir.

Təlimin mövzusu Şirkət / Ölkə Keçirildiyi 
tarixlər

İştirakçı 
sayı

İştirakçılar

OPS-Laboratoriya təlimi Ferrara, İtaliya,
LyondellBasell 12-23 iyun 2017 8 1 böyük laboratoriya təhlilçisi, 7 

laboratoriya təhlilçisi

Təhlükəsizlik/ Laboratoriya 
təlimi

Qarşi, Özbəkistan, Şurtan qaz-kimya 
kompleksi,

UZBEKNEFTGAZ

19 fev - 9 mart 
2018 5 1 böyük laboratoriya təhlilçisi, 4 

laboratoriya təhlilçisi

Keyfiyyətə nəzarət təlimi
Lillo, Belçika,

İNEOS 8-14 apr 2018 2 1 böyük laboratoriya təhlilçisi, 1 
gündüz növbəsi laboratoriya təhlilçisi

Təlimin mövzusu Şirkət / Ölkə Keçirildiyi tarixlər İştirakçı 
sayı

İştirakçılar

Standart ilk tibbi yardım, CPR 
və AED OTI 5-6 iyun  2018 3 3 laboratoriya təhlilçisi

Əsas supervayzer bacarıqları HRC 7 may 2018 5
2 böyük laboratoriya 

təhlilçisi, 3 laboratoriya 
təhlilçisi

Emosional qavrama HRC 25 apr 2018 5
2 böyük laboratoriya 

təhlilçisi, 3 laboratoriya 
təhlilçisi

Oturacaq kəmərləri SP 27 fev 2018 19
1 böyük laboratoriya təhlilçisi, 

17 laboratoriya təhlilçisi, 1 
mühəndis-laborant

Ümumi təyinatlı laboratoriya 
təlimi Tecnimont 25 sent 2017 41 41 laboratoriya təhlilçisi

İlk tibbi yardım OTI 5-6 dek 2017 2 2 laboratoriya təhlilçisi

PP texnologiyası FLUOR 23 may – 6 iyun 2017 8
1 böyük laboratoriya 

təhlilçisi, 7 laboratoriya 
təhlilçisi
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Polimer qranulalarının kimyəvi, mexaniki və fiziki xassələrini 
təhlil edərək laboratoriya istehsal prosesinə xidmət göstərir. 
Və əgər Nəzarət-dispetçer otağı bütöv bir orqanizm olan 
zavodumuzun beyini hesab edilirsə, laboratoriya onun 
dad sensorudur. Bizim laboratoriyanın kollektivi məxsusi 
olaraq bu layihə üçün qeydiyyatdan keçmiş unikal metodlar 
işləyib hazırlamışdır. Biz PP təhlilləri üçün 43, YSPE təhlilləri 
üçün isə 48 daxili metodikadan istifadə edəcəyik. Həmin 
metodikaların hamısı müvafiq lisenziya əsasında işlənib 
hazırlanmışdır. Digər tələblərlə yanaşı, laboratoriyamız 
fəaliyyəti ISO və ASTM standartlarının tələblərinə uyğun 
olaraq fəaliyyət göstərəcək. Biz bir sıra kimyəvi, mexaniki və 
fiziki sınaqların nəticələrinə əsaslanaraq məhsullarımızın 
keyfiyyətini sertifikasiyadan keçirəcəyik.
Mən “SOCAR Polymer” şirkətinə 2017-ci ilin oktyabr ayında 

Sevil Xəlilova
Böyük laboratoriya təhlilçisi (Laboratoriya müdirinin vəzifəsini icra edir)

Laboratoriya 
personalı 
dörd növbəyə 
bölünməzdən əvvəl 
Tiflisdə 3 günlük 
qrup səfərində 
olarkən

işə düzəlmişəm. Ondan əvvəl mən Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Neft-kimya Prosesləri İnstitutunda Böyük elmi 
işçi vəzifəsində çalışırdım. 2013-14-cü illərdə mən Almaniyanın 
“Helmholtz Zentrum Munchen GmbH” mərkəzində dəvət 
edilmiş elmi işçi kimi çalışmış və burada Azərbaycanın istehsal 
etdiyi neft və neft məhsullarını müxtəlif metodlardan istifadə 
etməklə tədqiq etmişəm. “Helmholtz Zentrum Munchen” 
mərkəzi environika (ətraf mühitlə bağlı elmlər) sahəsində 
Avropanın aparıcı elmi-tədqiqat mərkəzlərindən biridir.
Kimya elminin dərinliklərinə səyahətim Bakı Dövlət 
Universitetində başlamışdır. Magistr dərəcəsi əldə etmək 
üçün hazırladığım elmi işim “2-allil 4-metil və 2-allil 4-asetoamin 
fenollardan alınan bəzi maddələrin sintezi və tədqiqi” adlanırdı. 
Daha sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-
kimya Prosesləri İnstitutunda (ANAS) mən “Vegetativ mənşəli 
doymamış turşuların dekarboksilyasiyası vasitəsi ilə yüksək-
molekulyar karbohidrogenlərin əldə edilməsi” adlı layihə 
üzərində işləmişəm. Mən yerli və beynəlxalq jurnallarda 
18 məqalə dərc etdirmiş və Almaniya, Belçika, İsveç, 
Türkmənistan və Rusiya kimi ölkələrdə keçirilmiş bir sıra 
beynəlxalq konfransda  təqdimatlar etmişəm. 
“SOCAR Polymer” şirkətində göstərdiyim fəaliyyətin ən 
maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, mən axır ki, nəzəriyyədən 
praktiki fəaliyyətə keçmişəm. Laboratoriyanın bütün kollektivi 
işə başlamağa hazır olan gənc və mütərəqqi peşəkarlardan 
ibarətdir. Bir çox adamın zəhmətinin nəticəsində istehsal olunun 
məhsulların keyfiyyətini yoxlamaq böyük bir məsuliyyətdir. 
Hamımız səbirsizliklə zavodun işə salınacağı günü və məhsulun 
ilk partiyalarını gözləyirik. Öz funksiyamızı yerinə yetirməyə 
başlamaq üçün biz uzun yol keçmişik. Qeyd etmək istərdim ki, 
bu müddət ərzində keçdiyimiz ən maraqlı təlim “LyondellBasell” 
şirkətinin texniki müşaviri Lorentso Kasalinin keçirdiyi təlim idi. 
İyunun 1-dən etibarən 4 növbəyə bölünmüş personalımız 
laboratoriyanın həftədə 7 gün, gündə 24 saat fəaliyyət 
göstərəcəyini təmin edir. Kollektivimizin bu cür bölünməsinin 
əvəzini çıxmaq və əvvəllər hər gün gördüyümüz 
həmkarlarımızı yenidən bir yerdə görmək məqsədi ilə 
biz mayın axırlarında Tiflisə 3 günlük qrup səfəri təşkil 
etdik. 16 nəfərlik kollektivimizin həmin səfəri ilk günlərdən 
topladığımız pozitiv xatirələri daha da zənginləşdirdi. 
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Data işlənməsi prosesində istifadə olunan 
sistemlər, tətbiqi proqramlar və məhsullar 

SAP proqram təminatı korporativ biznes proseslərini vəhdətə gətirmək məqsədi ilə istifadə 
olunan bir təşkilati-iqtisadi proqramdır. Bu təminat verilənlərin (data) real vaxt rejimində daxil 
edilməsini, təhlilini və işlənməsini təmin edərək informasiyanı sistemin bütün iştirakçıları üçün 
əlçatan edir.  Bu proqram təminatı risklərin azaldılmasına kömək edir, hesabatlar hazırlayır, 
qərarların qəbul edilməsini tezləşdirir, səmərəni artırır və sistemə müsbət təsir göstərir. Bu 
proqram çeviklik, şəffaflıq, nəzarət və uçot təmin edir.  Rəqəmli iqtisadiyyatın effektiv aləti olaraq 
SAP istər transmilli biznes əməliyyatları, istərsə də kiçik miqyaslı biznes layihələri üçün rəqabət 
üstünlükləri yaradan bir resursdur.

IBM şirkətinin beş keçmiş işçisi şirkət təsisi edir və 
ona SAP - Systemanalyse und Programmentwicklung 
(Sistemli təhlil və proqramların yaradılması) adı 
verir. Həmin “gecəquşu” şəxslər İT sənayesini tam 
dəyişdirmək üçün əsasən gecələr və həftə sonları 
işləyirdilər.

SAP özünün RF adlı ilk maliyyə hesabatı proqramını 
yekunlaşdırdı. Həmin sistem sonralar SAP R/1 adını 
daşıyacaq digər proqram təminatı modullarının 
işlənib hazırlanması üçün təməl daşına çevrildi.    

SAP və onun 25 əməkdaşı 3,81 milyon Almaniya 
markası həcmində gəlir əldə etdi, öz ticarət markasını 
işləyib hazırladı və ilk beynəlxalq sifarişçilər üçün 
proqramın xarici dillərdə versiyalarını hazırlayaraq  
beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətində olduğunu sübut etdi. 

Mənzil qərargahı Almaniyanın Uoldorf şəhərində 
yerləşən və dünyanın 180 ölkəsində 335000 sifarişçisi 
olan SAP SE biznes əməliyyatlarının və müştəri 
əlaqələrinin idarə olunması sahəsində proqram 
təminatı xidmətləri təklif edən çoxmillətli bir şirkətdir.

1972

1973

1977

2018 
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SOCAR və SAP UOM Apstrim 
əməliyyatlarının idarə olunması

“SOCAR Polymer” və SAP ERP 
Müəssisə resurslarının planlaşdırılması

2008-ci ildə SAP sisteminə qoşulan dünyanın ilk iri neft 
şirkətlərindən biri olan SOCAR tez bir vaxtda həmin sistemin 
güclü istifadəçisinə çevrildi. Sistemə qoşulduqdan yeddi 
il sonra SOCAR müasir texnologiyalar vasitəsi ilə biznes 
əməliyyatlarının effektiv surətdə dəyişdirilməsi üçün MDB-
nin təsis etdiyi Qızıl Keyfiyyət Mükafatı ilə təltif edildi. 
SAP-ın xidmətləri və dəstəyi sayəsində 2016-cı ildə SOCAR 
“SAP UOM” vahid informasiya platformasının tətbiqinə başladı.

Həmin platforma geoloji tədqiqatlardan və kəşfiyyatdan 
başlayaraq qazma ustasının avadanlıqdan əldə etdiyi 
göstəricilərə qədər bütün mərhələlər boyunca neftçıxarma 
proseslərinin monitorinqi və nəzarət edilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Məlumatlara görə, bu proqram təminatının 
tətbiq edilməsi istehsalat itkilərini 80% azaltmağa imkan 
verdi. 
 

İstənilən inqilabi texnologiya halında olduğu kimi məsələ 
əslində onun quraşdırılması üçün çəkilən xərclərdə 
deyil, məsələ işçiləri həmin texnologiyanı qəbul etməyə, 
öyrənməyə və tətbiq etməyə necə məcbur etməkdədir. 
Əlbəttə, həmişə, hər yerdə ilk reaksiya yeniliyi inkar 
etməkdən ibarət olur. Madam ki, işlər adi qayda ilə onsuzda 
yaxşı gedir, həmin işi başqa üsulla görmək üçün qiymətli 
ofis vaxtını yeni üsulların öyrənməsinə sərf etməyə nə 
ehtiyac var.  
İqtisadi səmərə əldə etmək üçün vaxtı öyrənməyə və təlimə 
xərcləmək vacibdir, çünki bu, gələcəkdə daha çox vaxta 
qənaət etməyə imkan verir.

RƏQƏMLƏRLƏ DÜŞÜN,  
MƏSULİYYƏTLİ HƏRƏKƏT ET,

ŞƏFFAF SURƏTDƏ PAYLAŞ. 
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SƏTƏM 
HƏYACAN 
SİQNALLARI: 
hipertermiya halında 
necə davranmalıyıq 

2018-ci ilin iyun ayına olan vəziyyətə görə SƏTƏM kollektivi vacib nailiyyət əldə etmişdir. Belə 
ki, istehsalat qəzaları nəticəsində iş vaxtının itkisi olmadan 16 milyon adam-saat həcmində iş 
görülmüşdür. Sadə dillə desək, bu o deməkdir ki, “SOCAR Polymer”in tikinti meydançalarında 
yüzlərlə, minlərlə adam istehsalat travması almadan çalışmış, hələ üstəlik bəzi montaj işlərini 
çox əlverişsiz hava şəraitində təhlükəsiz surətdə cərrah dəqiqliyi ilə yerinə yetirmişdir.
XX əsrin əvvəllərindən bəri beynəlxalq 
səviyyədə ən tanınmış Köplen-Geyger 
iqlim təsnifatı sistemində Sumqayıtın 
yarı-quraqlıq iqlimi “BSK”, yəni yarı-arid 
çöl iqlimi alt-tipinə aid edilir.
Orta hərarət göstəriciləri 30°C çatan və 
il boyu güclü küləklər əsən bu ərazidə 
ən isti ay avqust hesab edildiyinə 
baxmayaraq anomal istilər avqustdan 
əvvəl də hücum çəkə bilər. İyunda da 
eyni mənzərə müşahidə edilir. 
Yüksək rütubətlə müşayiət edilə bilən 
son dərəcə isti hava şəraitinə “anomal 
isti” deyilir. Bu termindən həm müxtəlif 
dərəcəli isti hava şəraitini, həm də yüzillik 
ərzində bir dəfə baş verə bilən fövqəladə 
istiləri xarakterizə etmək üçün istifadə 
edilir. Anomal istilər hava kataklizmi 
və təhlükə mənbəyi hesab edilir, çünki 
yüksək hərarət və günəş şüaları insan 
bədənini həddindən artıq qızdıra 
bilər.  Anomal istilərin yaxınlaşması 
adətən hava proqnozu cihazları və 
alətləri vasitəsi ilə aşkar edilir və əhaliyə 
barəsində müvafiq xəbərdarlıq verilir.
Əhalinin, ətraf mühitin və avadanlığın 
təhlükəsizliyini və sazlığını qoruyub 
saxlamaq, habelə hava anomaliyası 
barədə müvafiq fasiləsiz qeydiyyat 
aparmaq məqsədi ilə SƏTƏM rəhbərliyi 
sahədə hər həftə nəzarət-yoxlama 

gəzntiləri keçirir və sahənin uzaq guşələrində təsadüf edilən səhlənkarlıq hallarını 
aşkar edərək onların aradan qaldırılması üçün dərhal müvafiq tədbirlər görür. Əldə 
edilən nəticələrdən hamını xəbərdar etmək üçün belə nəzarət-yoxlama gəzintiləri 
haqqında təfsilatlı hesabatlar hazırlanır. Həmin hesabatlar sahədəki son hadisələr, 
şirkətin kollektivi haqqında yeniliklər, faydalı məsləhətlər və su ilə dolu butulkalarla birgə 
SƏTƏM binasının izdihamlı yerlərində asılmış elan lövhəsində yerləşdirilir. Bu baxımdan, 
aşağıdakı məlumatı praktiki cəhətdən xüsusi ilə faydalı və vaxtında verilmiş hesab edirik:
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İsti hava şəraiti sizin bədəninizi çox 
gərginləşdirir. Fiziki aktivliklə, su itkisi, 
yorğunluq və digər bu kimi hallarla 
müşayiət edilən isti hava şəraiti isə, istiliyin 
təsiri ilə bağlı bir sıra xəstəlik və xəsarətlərə 
gətirib çıxara bilər. İsti hava şəraitində 
hətta ölüm halları belə baş verə bilər. 
Aşağıda termal gərginliyin yaranması ilə 
bağlı altı əsas amil qeyd edilir:

Ciddi xəstəliyə düçar olmamaq üçün zərərçəkənlərə təcili tibbi yardım 
göstərilməlidir. Hər şeydən əvvəl zərərçəkən kölgə yerdə yerləşdirilməli, geyimi 
çıxarılması, dərisinə su çilənməli, qoltuqlarının altına və qasıq nahiyəsinə buzla 
dolu paketlər qoyulmalıdır. Zərərçəkənə su verilməli və təcili yardım çağırılmalıdır.

Bu amillərin təsirinin tənzimlənməsi və/və ya onlara nəzarət olunması 
termal gərginliyin/termal şokun baş vermə ehtimalını azaldır. Sizin bədəniniz 
“iqlimləşmə” adlanan prosesdən keçərək isti iqlim şəraitində işləməyə uyğunlaşa 
bilər. “İqlimləşmə” prosesi isti hava şəraitində iş görərək keçirdiyiniz vaxtın yalnız 
tədricən artırılmasını nəzərdə tutur. İsti hava şəraitində işləmə vaxtının tədricən 
artırılması bədəninizə imkan verir ki, o, isti havaya düzgün uyğunlaşa bilsin.
İnzibati  nəzarət tədbirləri də termal şok nəticəsində ortaya çıxan xəsarətlərin 
profilaktikası üçün effektiv vasitə hesab edilir. Burada aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

• İş prosesində ki tənəffüslərin sayı və müddəti artırılmalıdır;  
• Tapşırıq qrafikləri elə tərtib edilməlidir ki, ağır fiziki işlər sutkanın ən isti 

saatlarında görülməsin; 
• Sərin içməli su təmin edilməli və suyun müntəzəm olaraq içilməsi təşviq 

edilməlidir; 
• İşləri icra edərkən əlavə işçi qüvvəsindən istifadə edilməli və ya işin tempi 

aşağı salınmalıdır; 
• Termal gərginlik/termal şokun əlamətləri və simptomları barədə bütün 

işçilərin xəbərdar olduqları yoxlanmalıdır. 

Termal gərginliyin iki növü vardır. İfrat istidən əldən düşmə və istivurma.

Termal gərginlik və dehidrasiya 

• Hərarət; 
• Rütubət; 
• Havanın hərəkəti;  
• Ətraf ərazinin yaratdığı 

şüalanma temperaturu; 
• Geyim; 
• Fiziki aktivlik.  

İfrat istidən əldən düşmə 
aşağıdakılarla 

müşayiət olunur:

İstivurmanın 
simptomları:

• Baş gicəllənmə; 
• Baş ağrısı; 
• Dərinin tərləməsi;
• Ürəkdöyünmə;
• Ürəkbulanma/qusma;
• Halsızlıq;
• Qıcolma.

• Dərinin qızarması, 
qızması və quruması;  

• Yüksək hərarət;
• Şüur dolaşıqlığı;
• Özündəngetmə;
• Konvulsiyalar.
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Polietilendən hazırlanan 
hörmə/toxunma məmulatlar 
sərfəli biznes vəd edir

BAĞ MEBELİ BAZARININ QISA İCMALI

Hörmə/toxuma

“Market Research Reports Repository” (Bazar tədqiqatları 
haqqında hesabatların saxlanıldığı sistem) onlayn məlumat 
bankının dərc etdiyi son sənədə görə, 2017-2022-ci illər 
ərzində qlobal bağ mebeli bazarında illik ümumi artım tempinin 
4,9% olacağı proqnozlaşdırılır. Ümumilikdə bu, biznesi ilkin 
investisiya qoyuluşundan yekun investisiya rəqəminə qədər 
müşayiət edən artım tempidir. Yaponiya istisna olmaqla, 
ən böyük gəlir başda Malayziya, İndoneziya, Filippin və Çin 
olmaqla, əvvəlki kimi Asiya-Sakit okean regionunun payına 
düşəcək. Avropaya gəlincə isə, Birləşmiş Krallıq, Almaniya 
və Fransada bu mallara olan tələbatın bundan daha yüksək 
templə artması gözlənilir. London, Paris, Berlin sənaye erasının 
başlanğıcından bu yana bütün dünyada dəb trendlərini 
müəyyən edən moda paytaxtları olaraq qalır.
Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə, bazarda daha 
keyfiyyətli məmulatlara olan tələbatın artması tendensiyası 
müşahidə olunur. Mebel nəinki öz funksiyalarını yaxşı yerinə 
yetirməli, o həm də göz oxşamalıdır. Alıcılar artıq daha tələbkar 
və savadlıdır, onlar özləri bazar tədqiqatı aparır, dizayn və 
material baxımından yeni mebeldən nə istədiklərini çox yaxşı 
bilirlər. Belə ki, müştərilər mebellərdə istifadə olunan bəsit 

vinil materialının keyfiyyətli metal, taxta və ya YSPE ilə əvəz 
edilməsini istəyirlər. Onlar öz evlərinə və bağçalarına sərmayə 
yatırmağa və daha mürəkkəb tərtibatlı foye, patio və ya mətbəx 
dəstləri əldə etməyə hazırdırlar. Onlar elə bir mebel istəyirlər 
ki, o, həm evin içində, həm də açıq havada yemək yemək, 
əylənmək və gün boyu rahatlıq təmin etmək üçün yarasın, 
istənilən hava şəraitinə davam gətirsin və uzunömürlü olsun.  

Təbii hörmə/toxuma məmulatlar bitki liflərindən hazırlanır. 
Yer üzündəki istənilən mədəniyyət hörmə/toxuma sənəti ilə 
tanışdır. Adamlar məskunlaşdığı yerlərdə bitən hər şeydən – 
cökə ağacının qabığından, ağcaqayın, şam, palma, bambuk, 
küknar, söyüd, tənək liflərindən, saman, qarğı, qənd qamışı, 
meşə kolları, lianalardan və başqa materiallardan hörmə/
toxuma əşyalar hazırlamaq üçün istifadə ediblər. 
Bu materiallardan hazırlanan hörmə/toxuma məmulatlar 
arasında yemək və çay masaları, oturacaqlar, kreslolar, 
şezlonqlar, iki nəfərlik divanlar, banketkalar, uşaq və böyük 
çarpayıları, komodlar, dolablar olmuşdur. Və, əlbəttə, 
müxtəlif forma və ölçülü səbətlər.
50-ci illərdə rotanqdan hazırlanmış mebel bütün dünyanı 
zəbt etdi. Filippin və Malayziyada yerləşən Manila və 
Malakka limanlarından ixrac edildiyinə görə həm də manila 
və ya malakka adı ilə tanınan bu liananın elastik saplağı 
kommersiya baxımından sərfəli mebel hazırlamağa imkan 
verirdi. 
Amma vaxt keçdikcə bu material talaşa buraxır, cızılır və 
yarılır, solur, quruyur, çürüyür və iy verməyə başlayırdı. Bu 
isə, təəssüf ki, patio, balkon və açıq verandalar üçün o qədər 
də əlverişli deyildi...
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Azad bazarın gözəgörünməz əli

Gəlirli biznesi necə "hörmək" olar 

Bu arada, təbii taxta resursları tükənməkdə davam edirdi.  
2012-ci ildə əvvəlcə İndoneziya hökuməti, onun arxasınca 
isə qonşu dövlətlər rotanq ixracına moratorium elan etdilər. 
Amma o tarixə qədər YSPE-dən hazırlanan “rotanq” artıq 
icad edilmiş və istənilən zövqə və büdcəyə uyğun olan YSPE 
mebel triumfla bazara daxil olmuşdu.
Yüksək keyfiyyətli polimerdən hazırlanan YSPE hörmə/
toxuma lifi istənilən açıq hava şəraitinə son dərəcə 
dözümlü olan yüksək sıxlıqlı kompozit materialdır. Onun 
üst qatı heç vaxt soyulmur və altdakı xoşagəlməz rəngi 
büruzə vermir. O, ultrabənövşəyi şüalanmaya, duzlu 
suya və xlora qarşı davamlıdır. Ləkə tutmadığına görə 
qulluq xərcləri tələb etmir. Qızmar günəş altında qalsa 
belə, temperaturu dəyişmir, toxunanda sərin olur, dəri 
və ya vinil kimi dəriyə yapışmır. Hətta lüks otellər və lüks 
restoranları ən qəşəng bağça mebelini YSPE-dən sifariş 
edirlər, çünki belə mebel dörd mövsüm boyunca təmiz 
və təravətli qalır. 
Yeri gəlmişkən, hörmə/toxumada istifadə olunan başqa 
polimerlərdən fərqli olaraq YSPE 100% təkrar emal edilir.  

Mənzil tikintisi, kottec qəsəbələri, şəhəryanı yaşayış 
məntəqələrinin yaradılmasını əhatə edən inşaat 
sektorundakı canlanma YSPE-dən hazırlanan hörmə/
toxunma məmulatlar bazarının genişlənməsinə də imkan 
yaradır. Son zamanlar hətta bizim mühafizəkar nənələrimiz 
də “yaşıl” plastikə üstünlük verir. 
Rəqabətə davam gətirmək baxımından hörmə/toxuma 
istehsalın çoxlu üstünlükləri var. Hörmə/toxuma məhsullar 
istehsal edən sexlərin təşkili, xüsusən də yerli xammal və əl 
işi istifadə olunan yerlərdə, minimal investisiya ilə 
həyata keçirilə bilər. İstər sintetik material olsun, istər təbii 
– hörmə/toxuma prosesi əl işi tələb edir. Bazarlara çıxış 
nisbətən asan və əlverişlidir. Eyni zamanda, siz sənaye 

miqyaslı istehsalakeçərək maşınlardan da istifadə edə  
bilərsiniz. Amma əgər bazar tənəzzülə uğrayarsa, siz 
məhdud məhsul buraxılışına keçərək istehsalatı müvafiq 
həcmdə azalda bilərsiniz. Hörmə/toxuma məmulatların 
dizaynı və rəngi praktiki olaraq sərhəd tanımır və ən 
tələbkar sifarişçini belə razı sala bilir.
Kifayət qədər dəbli olan bu biznes növü həm son dərəcə 
bahalı idxal mallarından tədricən imtina etməyə imkan verir, 
həm də öz bağçanızdan, arxa həyətinizdən, qazonunuzdan, 
terrasınızdan və balkonunuzdan il boyu həzz almağı təmin 
edir. Həm də, unutmayın ki, bu - EKOLOJİ CƏHƏTDƏN 
ZƏRƏRSİZ biznes növüdür! 
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