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“GEOLOJİ KƏŞFİYYAT” BÖLMƏSİ
FAYDALI QAZINTI YATAQLARININ İŞLƏNMƏ
ÜSULLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ
Tələbə:
Abdurahmanova Şəfiqə Yusif qızı
III kurs, qrup (109.5) A115134

Elmi rəhbər:
dos.Əzizov A.M

Faydalı qazınıtıların çıxarılması üçün müxtəlif işlənmə
üsullarından istifadə edilir: açıq, yeraltı, sualtı və geotexnoloji.
Müasir dövrdə bərk faydalı qazıntıların əsas hissəsi açıq və
yeraltı üsulla çıxardılır. Sualtı və geotexnoloji üsullar təsadüfi
hallarda tətbiq edilir.
Yer səthinə yaxın yataqların açıq üsulla işlənməsinə daş
əsrdə daş əmək alətləri ilə başlanılmışdır. Dərində yatan
yataqların bu alətlərlə çıxarılması səmərəli olmadığı üçün açıq
üsul birinciliyi uzun müddət yeraltı üsula verilmişdir.
XX əsrin ortalarında güclü mədən və nəqiliyyat
avadanlıqlarının meydana gəlməsi və tətbiqi ilə açıq işlənmə
üsulu üstünlük təşkil etməyə başladı. 1975-ci ildə dünyada
çıxarılan mineral xammalların 66%-I açıq üsulla işlənmənin
payına düşürdü.
Açıq üsulla işləmənin gələcək prespektivliyi, xammal
bazalarından, açıq üsulun üstünlüklərinin səmərəli tətbiqindən
və çatışmayan cəhətlərinin aradan qaldırılmasından asılı
olacaqdır.
Yeraltı üsulla müqayisədə açıq üsulun üstün cəhətləri
bunlardır:
1.İş şəraitinin yaxşı və təhlükənin az olması,
2.Faydalı qazıntının tam çıxarılması, itki və
kasıblaşmanın az olması,
3.Güclü və yüksək məhsuldarlıqlı maşın və
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mexanizmlərin tətbiqi,
4.Karyerdə işçilərin əmək məhsuldarlığının yeraltı
mədənlərdəkindən 3-7 dəfə yüksək olması və məhsulun maya
dəyərinin 2-3 dəfə aşağı olması,
5.Karyerin inşasının 1.5-2 dəfə yeraltı mədənlərin
tikilməsindən tez tikilməsi və karyerlərin tikilmə xərclərinin
2-3 dəfə aşağı olması,
6.Karyerin layihə gücünün 1-2 il ərzində əldə edilməsi,
7.Yeraltı mədən qazmalarının keçirilməsi zamanı
bağlayıb-bərkitmə materiallarına çəkilən xərclərin açıq üsulla
çıxartmada olmaması və s.
Açıq üsulla işləmənin çatışmayan cəhətləri bunlardır:
1.İşin iqlim şəraitindən asılı olmaması,
2.Açıq üsulla işlənmə zamanı ətraf mühitə böyük mənfi
təsir göstərilir; hava qatlı toz, qaz və s. ilə çirkləndirlir;
karyer və açılış süxurları üçün böyük torpaq sahələri ayrılır;
karyer ərazisinə yaxın ərazilərdə qrunt sularının səviyyəsi
dəyişir.
Qeyd etmək lazımdır ki, açıq üsulun çatışmayan
cəhətlərini kəskin azaltmaq imkanı vardır.
DAĞ-MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ QAZMA İŞLƏRİ
ZAMANI ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI
Tələbə:
Cəfərli Rüfət İntizam oğlu
IV kurs, 179.4 qrup

Elmi rəhbər:
dos.M.H.Əliyeva

Tədqiqat işi dağ-mədən sənayesinin ətraf mühitə
təsirinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bu işdə faydalı
qazıntıların çıxarılan ərazilərdə təbii mühit davamlı olaraq
dəyişikliklərə məruz qalır və nəticədə təbiətə xeyli ziyan
vurulur, istehsalat sahələri üçün ayrılan kənd təsərrüfatı üçün
yararlı torpaqlar tutulur, ərazidə ekoloji, geoekoloji və
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geokimyəvi dəyişikliklər baş verir. Bəzən zərərli maddələrlə və
kimyəvi elementlərlə torpaqlar, su hövzələri çirklənir.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alsaq dağ-mədən işləri aparılan
sahələrdə ətraf mühitin qorunması, pozulmuş torpaqların bərpa
olunması, səmərəli istifadəsi əsas məsələlərdəndir.
Dünya əhalisinin sayının artımı, mineral xammal
ehtiyatlarından istifadənin durmadan çoxalması, sənaye
sahələrində yeni texnologiyanın tətbiqi və istehsalın
genişlənməsində ətraf mühitə təzyiqin artmasına səbəb olur.
Son illər yataqların açıq üsulla işlənməsi ətraf mühitə ciddi
təsir göstərən sahələrdəndir. Bu halda təbii sərvətlərdən istifadə
etmək, həm də ətraf mühitin qorunmasını təmin etmək üçün
mühafizə tədbirləri görülməsi əsas məsələlərdən biridir.
Belə tədbirlərə tullantılardan istifadə, pozulmuş
torpaqların bərpası, dağ-mədən işlərindən sonra yaranan
boşluqların müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunmasını aid
etmək olar. Burada rekultivasiya işlərinin aparılması əsas
məsələlərdəndir.
Məqsədindən asılı olaraq aşağıdakı əsas rekultivasiya
istiqamətləri məlumdur.
1. Kənd təsərrüfatı istiqaməti üzrə pozulmuş ərazidə
əkin (səpin) aparmaq, bağ salmaq, çəmən və otlaq kimi istifadə
etmək ;
2.Meşə təsərrüfatı istiqaməti üzrə: məqsədyönlü və
istismar əhəmiyyətli meşəliklər salmaq;
3.Yaşıllaşdırma və səhiyyə-gigiyena istiqaməti üzrə:
istirahət zonası yaratmaq, park yaşıllığı salmaq, ətraf mühiti
çirkləndirən tullantı layların konservasiyası və ya
yaşıllaşdırılması;
4. Müxtəlif təyinatlı su hövzələri yaratmaq;
5. Pozulmuş ərazidə yaşayış və digər tikililər yaratmaq;
6.Xammalların istifadəsinə iqtisadi və ekoloji
səmərənin əldə edilməsi üçün kompleksliliyin optimal
səviyyəyə qaldırılması, təbii sərvətlərin təkrar istehsalının
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təmini və ətraf mühitin mühafizəsi;
7.Mədən sənayesi tullantılarının kəmiyyət və keyfiyyət
baxımından pasportlaşdırılması;
8.Polimetal filizlərinin tərkibindəki zərərli elementlərin
ətraf mühitə yayılmasının qarşısının alınması. İstehsal
tullantılarını zərərsizləşdirən və təkrar emal sexlərinin
yaradılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi dağ-mədən
sənayesinin ətraf mühitə mənfi təsirini azaldacağı
qənaitindəyik.
DƏRİNLİK QIRILMALARI, ONLARIN ƏSAS
XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ƏLAMƏTLƏRİ
Tələbə:
İsmayılov İsmayıl Həsən o.
III kurs, qrup

Elmi rəhbər:
dos.Abbasov A.Q

Dərinlik qırılmaları haqqında ilk mülahizə hələ 1904-cü
ildə amerikan geoloqu U.Xobbe tərəfindən söylənilmişdir. O,
bu qırılmaları Yer qabığında və onun relyef quruluşunda əsas
struktur elementi hesab edərək onları lineamentlər adlandırmışdır. Sonralar dərinlik qırılmaları haqqında elmi təsəvvür 1940cı ildə A.V.Peyve, A.D.Arxangelski və b. tərəfindən inkişaf
etdirilmişdir. A.V.Peyve göstərmişdir ki, dərinlik qırılmaları
uzun inkişaf dövrü keçirirlər, çöküntü toplanmada, strukturfasial zonallığın yaranmasında onlar həlledici rol oynayırlar.
Dərinlik qırılmaları yer qabığında böyük məsafələrdə izlənilir, uzun sürən geoloji dövr ərzində inkişaf edir və yerləşmə
istiqamətinin əksər hallarda tez-tez dəyişilməsi ilə səciyyələnir.
Onların ən əsas struktur əlamətlərindən biri Yer üzərində ensiz
zolaq şəklində böyük məsafələrdə uzanmasıdır.
Dərinlik qırılmalarının müəyyən edilməsində geofiziki
kəşfiyyat üsulları xüsusi yer tutur. Qırılmaların varlığını təstiq
edən əlamətlərdən biri qırılmaların dərinliklərindən asılı olaraq
8

seysmik sərhədlərin və ya seysmik dalğaların sürətinin dəyişməsidir. Dərinlik qırılmalarının öyrənilməsində sedimentasiya
nişanələrinin də əhəmiyyəti vardır.
Yer qabığının üst hissəsində yayılmış qırılmalar, qırılma
müstəvisi üzrə gedən nisbi hərəkətin istiqamətindən asılı olaraq
bir sıra növlərə ayrılır. V.V.Belousova dərinlik qırılmalarını
dərinlik kəsimləri; üfüqi yerdəyişmə tipli dərinlik qırılmaları;
dərinlik üstəgəlmələri; fay tipli dərinlik qırılmaları; əks fay tipli
dərinlik qırılmaları; dərinlik aralanmaları kimi növlərə ayırır.
V.Y.Xain dərinlik qırılmalarını nüfuz etmə dərinliyinə
görə üç əsas tipə- həddindən çox böyük (400-700 km); orta dərinliyə (100-300 km) davam edən və qabıqaltı dərinlik qırılmalarına ayırır.
Litosfer tavalarının plitələrinin sərhəddində baş verən endogen geodinamik proseslərlə, yer qabığının dartılması şəraitində əmələ gələn qırılmalar arasında sıx əlaqələr vardır. İlkin
geotektonik mərhələdə, mütəhərrik qurşaqlar okean tipli yer
qabığıda, yaxud qitə və okean qabığı arası zonada əmələ gəlir.
Faydalı qazıntı yataqlarının, xüsusən də filiz yataqlarının
Yer qabığında paylanması dərinlik qırılmaları ilə əlaqədar olduğu elmi məlumatlar əsasında sübut olunmuşdur. Filiz yataqlarının axtarışında regional dərinlik qırılmaları ilə əlaqəli olan,
hazırki dövrdə isə transform dərinlik qırılmaları boyu müxtəlif
formalı və tərkibcə bir-birindən fərqlənən maqmatik kütlələr
əsas axtarış amili sayılır.
Sakit okean metallogenik qurşağında, San-Andreas transform dərinlik qırılması boyu maqmatik kütlələrlə genetik əlaqəsi olan, unikal ehtiyata malik olan bir çox mis-porfir, qızılporfir, polimetal dəmir-manqan filizi yataqları yerləşir. Aralıq
dənizi metallogenik qurşağında Palmir-Abşeron regional dərinlik qırılması boyu kolliziya maqmatizmi ilə genetik əlaqəsi
olan bir çox filiz yataqları yerləşir. Kiçik Qafqazın Azərbaycan
hissəsində isə Ordubad-Dəlidağ-Gədəbəy dərinlik qırılması
boyu bir-birindən həm forma, həm də tərkibcə fərqlənən Meri9

Ordubad, Dəlidağ, Gədəbəy və Qaradağ intruzivlərində misporfir, qızıllı-mis-porfir, mis-molibden-porfir, qızıl, polimetal,
dəmir filizi yataqları yerləşir.
Çökmə süxurlarla əlaqədar olan faydalı qazıntı yataqlarının, o cümlədən, neft və qaz yataqlarının transform dərinlik
qırılmaları ilə sıx əlaqəsi vardır.
MÜASİR MƏDƏNÇİLİK VƏ ONUN
QARŞISINDA DURAN MƏSƏLƏLƏR
Tələbə:
Qasımov Elbrus Şahmirzə o.
IV kurs, qrup 179.4

Elmi rəhbər:
ass. M.Y.Ağaməmmədova

Yataqların işlənməsində iqtisadiyyatın intensiv inkişaf
yoluna keçirilməsi, bütün növ ehtiyatlardan istifadə edilməsi,
işlərin keyfiyyətinin artırılması, ətraf mühitin mühafizəsi və s.
müasir mədənçinin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir.
Hazırda mədənlərdə əsas texnoloji proseslər tam,
köməkçi proseslər isə, yalnız qismən mexanikləşdirilmişlər.
Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri özühərəkətedən avadanlığın və vibrotexnikanın geniş tətbiqini, kasıb və
mürəkkəb yataqların işlənməsi üçün texniki vasitələrin və
texnologiyaların yaradılmasını və geniş tətbiqini, köməkçi
proseslərin effektiv mexanikləşdirilməsini nəzərdə tutmalıdır.
Yaxın gələcək üçün qarşıda duran məsələlər aşağıdakılardır:
1. Əsas proseslərin məhsuldarlığının artırılması və
əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə onların mexanikləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması.
2. Köməkçi əməliyyatların və köməkçi proseslərin tam
avtomatlaşdırılması.
3. İşlərin təhlükəsizliyini artırmaq və yüksək
məhsuldarlıqlı işlənmə sistemlərinin tətbiqini genişləndirmək
məqsədi ilə təmizləmə işlərində məsafədən və proqramla idarə
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olunan avadanlığın tətbiqi.
4. Robot texnikası sahəsində axtarış işlərinin aparılması
adamlar üçün təhlükəli olan qazmalarda maşınların işinin
mümkünlüyünü daha da genişləndirər.
5. Təmizləmə işləri proseslərinin avtomatlaşdırılması və
faydalı qazıntının nəqliyyatının avtomatlaşdırılmasının başa
çatdırılması.
6. Texnoloji proseslərin, proseslərin komplekslərini və
bütövlükdə mədəni idarə etmək üçün avtomatlaşdırılmış idarə
sistemlərinin işlənib hazırlanması.
Mexanikləşdirmənin və avtomatlaşdırmanın təkmilləşdirilməsində məqsəd müəssisənin işinin effektivliyini,
keyfiyyətini və blokların işlənməsinin intensivliyini yüksəltmək, əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq, diblərdə minimal vaxtda
minimal sayda fəhlə saxlamaqdan ibarətdir. Komfort iş
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına böyük diqqət yetirilir. Belə ki,
güclü özühərəkətedən maşınlarda kabinələr qoyulur, səsin
səviyyəsi, tozluluq, titrəyiş yükləri azaldılır, məsafədən və
proqramla idarəolunma tətbiq edilir.
Çıxarılma texnologiyasının təkmilləşdirilməsində robot
texnikası sahəsində aparılan axtarış tədqiqatları maraq doğurur.
Bu işlərin gələcəkdə yekunu fasiləsiz avtomatik hasilat işləri
üçün xüsusi proqramlarla idarə olunan maşınlar və robotlar
kompleksinin yaradılması ola bilər.
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ƏHƏNGDAŞI KARYERLƏRİNDƏ ƏDƏD
DAŞLARININ KƏSİLMƏSİNDƏ DAŞKƏSƏN
MAŞINLARIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİR EDƏN
AMİLLƏRİN ARAŞDIRILMASI
Magistr:
Quliyev Coşqun Oruc oğlu
II kurs, qrup 1426

Elmi rəhbər:
dos. R.T.İsmayılov

Əhəngdaşı
yataqlarının
uzunmüddətli
istismar
təcrübəsinə əsasən daşkəsən maşınların məhsuldarlığına təsir
edən amilləri üç qrupa bölmək olar: təbii, texnoloji və
konstruktiv amillər.Bu amilləri ayrılıqda nəzərdən keçirək.
1. Təbii amillər
Buraya əsasən kəsilən daşın möhkəmliyi aiddir. Lakin
bundan başqa daşkəsən maşınların məhsuldarlığına təsir edən
bir sıra əlavə təbii amillər də mövcuddur. Bu təbii amillərə
məsaməlilik, abrazivlik, nəmlik, özlülük, və s. aiddir. Kəsilən
əhəngdaşının möhkəmliyindən asılı olaraq daşkəsən maşının
işçi sürəti və uyğun olaraq məhsuldarlığı dəyişir.
Əhəngdaşının məsaməliliyinin və nəmliyinin dəyişməsi
də daşkəsən maşınların məhsuldarlığına təsir edir. Belə ki,
məsaməlilik və nəmliyin artması ilə əhəngdaşının kəsilmə
sürəti və uyğun olaraq daşkəsən maşının məhsuldarlığı artır.
Əhəngdaşının həcm çəkisinin və sıxlığının artması isə kəsmə
sürətinin daşkəsən maşının məhsuldarlığının azalmasına gətirib
çıxarır.
2. Texnoloji amillər
Texnoloji amillərə pillənin uzunluğu və hündürlüyü, işin
təşkili, daşkəsən maşının işçi tsiklinin davametmə müddəti
aiddir. Daşkəsən maşının məhsuldarlığına təsir edən digər
texnoloji faktor yuxarı arabacığın girişə verilməsinə və aşağı
arabacığa bərkidilməsinə, girişdən çxarılmasına sərf olunan
vaxtdır.
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Daşkəsən maşınların məhsuldarlığına təsir edən ən
mühüm amillərdən bir də maşının boş hərəkət sürətidir. yəni
maşının uzununa xəndək boyu giriş xəndəyindən ədəd daşlarını
kəsərək çıxış xəndəyinə doğru hərəkətini tamamladıqdan sonra
yenidən işçi tsikli başlamaq üçün sərf etdiyi vaxtdır. Bu vaxt nə
qədər az olarsa, daşkəsən maşının boş hərəkət sürətinə bir o
qədər az vaxt sərf olunur ki, bu da məhsuldarlığın artmasına
gətirib çıxarır.
Daşkəsən maşının məhsuldarlığına müxtəlif amillər təsir
göstərir. Aparılan tədqiqatlardan görünür ki, pillədə kəsilən
daşların uzunluğu artdıqda daşkəsən maşının dağ kütləsi üzrə
məhsuldarlığı artır. Beləliklə hazır məhsulun çıxımını da
artırmaq olar. Ancaq belə hal monolit yəni çatsız yataqlarda
olur.
3. Konstruktiv amillər
Bu amillər maşının konstruksiyasından asılı olub onun
istehsalında nəzərə alınmalıdır. Bunlardan biri fırlanma
sürətidir ki, onu artırmaqla məhsuldarlığı artırmaq olar.
Fırlanma sürəti nə qədər böyük olarsa, məhsuldarlıq da bir o
qədər yüksək olar. Buna görə də ötürmələri tezləşdirmək üçün
dişli çarxların konstruksiyasını dəyişmək lazımdır. Bunun üçün
dişli çarxların
dişlərinin
sayını artırmaqla ötürməni
tezləşdirmək olar. Bu qeyd olunanların istehsalat təcrübələri ilə
yoxlanması, dişli çarxların fırlanma sürəti və metalın
keyfiyyətli arasında asılılığın müəyyən edilməsi lazımdır və bu
çox vacib məsələdir.

13

AZƏRBAYCANIN DUZ YATAQLARININ
İSTİSMAR ÜSULLARI
Tələbə:
Şahnəzərov Elşad Elman oğlu
II kurs, qrup 142.6

Elmi rəhbər:
dos. Əfəndiyeva Z.C.

Azərbaycanda duz yataqları əsasən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında (Naxçıvan, Nehrəm və Şəkərabad-Qoşadiz) və
Abşeron yarımadasında (Böyük-şor, Masazır) yerləşir. Bu duz
yataqları Respublikamızda kimya və yeyinti sənaye sahələri
üçün əsas xammal hesab edilir.
Hal-hazırda bu sahələrlə yanaşı digər
sənaye
sahələrinində də duza tələbatın artmasını nəzərə alsaq, onun
hasilatının artırılması tələb olunur.
Naxçıvan duz yataqlarının əsas xüsusiyyətlərindən biri
onların fiziki-mexaniki xassələrinin dəyişkən olmasıdır. Eyni
yataqda duz laylarında süxurların xassələrinin çox tez –tez
dəyişməsi, oradakı gil qatı ilə bağlıdır. Daş duz layıları qat
xarakterli olub, nazik gil qatları ilə şərtləşir. Duz layında bu cür
gil qatlarının çox olması duzun kefiyyətini xeyli aşağı salır və
itgini artırır. Bu da yatagın istismarına mənfi təsir göstərir.
Duzların keyfiyyətini aşağı salan əsas faktorlardan biri onun
tərkibində çoxlu miqdarda həllolmayan qalıqların olmasıdır
(1.33-8.96 %).
Naxçıvan daş-duz yatağında 5 duz layı aşkar edilmişdir
ki, bunlardan yalnız ikisi sənaye əhəmiyyətlidir. Birinci lay yer
səthindən 105-178 m aşağıda yerləşir və duzun orta qalınlığı 6
m –dir. İkinci lay birinci laydan 6-9 m qalınlığında qil layı ilə
ayrılır və duzun qalınlığı 8.6 m-dir. NaCl –un miqdarı 92-98.5
% təşkil edir.
Son zamanlar dünyada duz yataqlarının yerüstü və yeraltı
işlənməsi ilə yanaşı geotexnoloji üsulla işlənməsinə geniş yer
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verilir. Gələcəkdə, geotexnoloji üsulla istismarın üstünlüklərini
nəzərə alaraq, Azərbaycanın duz yataqlarının da bu üsulla
səmərəli istismarını təmin etmək təklif olunur.
AZƏRBAYCANIN MİNERAL VƏ TERMAL
SULARI
Tələbə:
Səfərov Elsevər Polad oğlu
III kurs, qrup 115.5

Elmi rəhbər:
dos. Teymurzadə L.T

ABŞERON YARIMADASININ MİNERAL SULARI.
Yarımadada böyük sayda metan və kükürdlü mineral sular
vardır. Bunlardan ən məşhuru Suraxanı rayonundakı Zıx
qəsəbəsində ve Sıx dilindeki mineral sulardır. Onların hamısı
yüksək balneoloji əhəmiyyətə malikdirlər. Masazır kəndində
yerləşən Böyük Şor və Masazır gölləri tükənməz qiymətli
müalicəvi palçıq mənbəyi sayılırlar. Abşeron yarımadasında
onlarla qiymətli böyük və kiçik göllər mövcuddur.
NAXÇIVAN
MUXTAR
RESPUBLİKASININ
MİNERAL SULARI. Sularının müxtəlifliyinə göre Naxçıvan
Muxtar Respublikası bir növ coğrafi-kimyəvi muzeydir.
Daridağ, Sirab, Nahacır, Badamlı və Qızılvəng kimi bir növ
mineral su qrupu balneoloji içməli kurortlar üçün son dərəcə
önəmli hidromineral ehtiyatdırlar. Darıdağ bulaqları ən yüksək
debitli arsenli mineral sulardır. Bu suyun önəmi ondadır ki,
onun tərkibində arsenin yüksək faizi ilə yanaşı burada bor
turşusu, litiy, böyük miqdarda karbon qazı, yod, brom, dəmir
və s. faydalı elementlər mövcuddur. Sirab suları Borjomi
sularının analoqudur. Sirab suları hidromineral baza kimi
böyük əhəmiyyətə malikdir. Badamlı suları Narzan mahiyyətli
sulara aid edilir.Badamlının tərkibində böyük miqdarda karbon
qazı vardır. Onlar münasib temperatur göstəricilərinə və
yüksək debitə malikdirlər. Qızılvəng acı, duzlu mineral su
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olaraq təbiətdə çox nadir hallarda rast gəlinir. Mədəni
yumşaldan xassələri (sulfat-xlorid-kalsiy-natriy-maqniy) ilə
tanınır.
DAĞLIQ QARABAĞIN MİNERAL SULARI. Dağlıq
Qarabağın əlverişli meteoroloji durumu, çoxsaylı meyvə
bağları, gözəl içməli su bulaqları və karbonturşulu sularının
varlığı bu ərazinin kurort əhəmiyyətini artırır. Dağlıq
Qarabağın məlum olan 17 mineral bulağından ən çox diqqəti
cəlb edəni Keçəldağ və Şirlan (Şuşa rayonu), Tumi (Hadrud
yaxınlığında) və Zardanasəndir (Xocalı rayonu).
LAÇIN KƏLBƏCƏR RAYONUNUN MİNERAL
SULARI. Laçın-Kəlbəcər bölgəsinin 63 bulağı Istisu (Kəlbəcər
rayonu) və Ilıqsu (Laçın) növlülərə bölünür. Istisu növlü sular
üc müstəqil qrupla təmsil olunurlar. Bunlar Yuxarı Istisu,
Aşaği Istisu və Bağırsaqdır. Ilıqsu bulaqları Laçın rayonunda
1600 m hündürlükdə Minkənd və Əhmədli ərazilərində
yerləşir. Eyni zamanda Minkənd və Əhmədli ərazilərində
Narzan tipli soyuq mineral su bulaqlarına rast gəlmək olur.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД ВЫБОРА БАЗОВЫХ
СТАНЦИЙ В СЕТЕВЫХ RTK GPS СИСТЕМАХ
Студентка:
Абдуллаева Джамиля Самир г.
III курс, группа 388.5

Научный руководитель:
доц., Р.А.Эминов

Для исследования различных геофизических
событий в настоящее время широко используются
статические GPS системы, в которых осуществляется
измерение фазы несущего сигнала. Для более точного
позиционирования используются дифференциальные
схемы, в которых осуществляются измерения в точке,
координаты которых достаточно известны, а также в
исследуемой точке и далее в результате вычитания двух
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сигналов
полностью
устраняются
синфазные
погрешности в сигналах мобильного приемника и
опорной станции.
Дифференциальные структуры GPS в настоящее
время используются в двух вариантах:
1.обработка в реальном времени;
2.обработка вне реального времени.
RTK GPS, как и статические структуры GPS
подвержены влиянию многопутности, а также имеют
остаточную тропосферную и ионосферную погрешность.
Погрешность многопутности возникает при приеме GPS
сигнала, отраженного от поверхностей земли, или других
объектов, находящихся поблизости приемника и приводит
к ошибке позиционирования, т.е. к погрешности
вычисления расстояния от спутника до приемника.
Погрешность многопутности обычно не превышает 5 см.
Метод RTK GPS используется в таких областях, как
картирование, проектирование каналов и магистральных
трубопроводов,
слежение
за
автотранспортом,
строительство дорог, и создание цифровых моделей
местности др. Точность RTK GPS систем оценивается как
 2 см по горизонтали,  4 см по вертикали. Применение
RTK метода в изыскательских работах по установке
кадастральных межевых знаков позволило уменьшить на
25 – 50 % расходы, обычно требуемые для осуществления
наземных изыскательских работ.
В данной работе предлагается новый метод выбора
базовых станций. Согласно предлагаемому методу при
выборе базовых станций следует руководствоваться
предлагаемыми нами частными критериями:
1) Значимость информации, выдаваемой той или
иной базовой станцией, зависящая от качества
аппаратуры используемой в станции, от качества условий
приема спутниковых сигналов и т.д.
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2) Достоверность информации, получаемой от той
или иной базовой станции, зависящая в основном от
пространственной
неоднозначности
ионосферных
условий.
Таким образом, показано, что предлагаемый
критерий значимой достоверности выбора базовых
станций позволяет получить как симметричную, так и
ассиметричную реализацию достоверностных параметров
процедуры выбора базовых станций.
В заключении сформулируем основные выводы и
положения проведенного исследования:
1.Предложен новый интегральный критерий
значимой достоверности для выбора базовых станций в
RTK GPS системах.
2.Получены
симметричные
решения,
обеспечивающие максимальное значение предложенного
критерия выбора базовых станций.
3.Получены
условия,
обеспечивающие
максимальное значение предложенного критерия при
заданных
исходных
ассиметричных
значениях
достоверностных показателей критерия.
ЭНТРОПИЙНЫЙ МЕТОД ВЫБОРА БАЗОВОЙ
СТАНЦИИ В СЕТЕВЫХ RTK GPS СИСТЕМАХ
Студентка:
Научный руководитель:
Искендерова Кенюль Адширин г.
доц., Р.А.Эминов
III курс, группа 388.5
Спутниковое позиционирование существует уже на
протяжении 20 лет, однако точность позиционирования с
помощью спутников с использованием удаленного
приемника имеет ограниченную точность. Для достижения
точности позиционирования на сантиметровом уровне
используется режим RTK. В этом режиме осуществляется
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дополнительная коррекция измеренных величин фазы
несущего сигнала.
Существуют эффективные способы для ослабления
всех
составляющих
суммарной
погрешности
позиционирования RTK систем, за исключением
тропосферной задержки. Тропосферная задержка может
быть разделена на систематическую и случайную
составляющие, причем последняя в основном определяется
случайной природой общего количества суммарного
водяного пара в атмосфере.
Для обеспечения эффективности работы сетевых
RTK GPS систем несомненно важным вопросом является
надлежащий выбор базовой станции при прохождении
мобильного приемника через зону размещения базовых
станций. Здесь невозможно руководствоваться только
признаком
геометрической
близости,
так
как
геометрическая близкая базовая станция может быть
расположена в зоне, где потенциальна достижимая
точность измерений намного ниже, чем в несколько
удаленных зонах.
Задача исследования в работе формулируется
следующим образом: следует сформировать критерий
раздела всего участка на домены отдельных базовых
станций и определить порядок выбора соответствующей
базовой станции.
С учетом выражения можно сформировать
математическое выражение безусловной вариационной
оптимизации: C1  C 2 Путем геометрического построения
центральной точки O определяются зоны S1OS2 , S2OS3 и
S1OS3 , при нахождении МП в которых должны быть
выбраны, соответственно, базовые станции БС1 , БС3 и БС2 .
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В заключении сформулируем основные выводы и
положения проведенного исследования:
1. Сформулирована задача решения исходной
неопределенности выбора базовой станции в сетевых RTK
GPS системах.
2. Предложен энтропийный метод решения задачи
выбора базовой станции в сетевых RTK GPS системах.
3.
Дано
математическое
обоснование
предложенного метода и предложен соответствующий
алгоритм реализации метода.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА
ВЫБОРА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ В RTK GPS
СИСТЕМАХ
Студентка:
Фатуллаева Вафа Хафиз г.
III курс, группа 388.5

Научный руководитель:
доц. Р.А. Эминов

В сетевых RTK GPS системах погрешности
позиционирования разделяются на две группы:
1. Дисперсивная, или частотно-зависимая компонента
(например, погрешность из-за ионосферной задержки);
20

2. Недисперсивная, частотно-зависимая компонента
(например, тропосферная задержка или орбитальные
отклонения).
Модели погрешности используемые в сетевых RTK
системах (т.е. ионосферные, орбитальные и тропосферные
погрешности) в настоящее время позволяют существенно
уменьшить
суммарную
погрешность
GPS
позиционирования.
Существует специальная серверная программа GPS
NetTM, способная предсказывать изменения остаточных
погрешностей в каждой позиции мобильного приемника
применительно к каждому спутнику. При этом суммарная
ионосферная задержка представляется в следующем виде
 t2   ic2   id2  d 2
где  ic - постоянная составляющая среднеквадратичного
отклонения предсказанного значения дисперсивной
погрешности;  id - множитель, зависимой от расстояния;
d - расстояние до ближайшей опорной станции.
Недисперсивная ошибка моделируется следующим
выражением :  02   02c   02d  d 2   02h   h 2
где  0 c - постоянная составляющая среднеквадратичного
отклонения предсказанного значения недисперсивной
погрешности;  0 d - зависимый от высоты множитель; h разница высоты по сравнению с опорной станцией.
В докладе мы предлагаем информационный критерий
разделения участка на отдельные домены и формулируем
соответствующий порядок выбора базовой станции.
2N
M i  Ni l o g 2  i
 Nm


 C1  C2

 2 0  l N i h  l N i l   2 0   h N i h  l N i l  ;

 Nm



i 1, 3.

Исходная позиция мобильного приемника находится
путем геометрических построений, очерчиванием кругов с
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позиций выбранных базовых станций с радиусом l .
Очевидно, что аналогичная методика может быть
составлена на основе выражения (1.37) при l  const .
Таким образом, изложенные в настоящей статье
положения разработанной теории информационной
оптимизации режима работы базовых станций и
мобильного приемника в недисперсивных средах
позволяют выбрать оптимальную базовую станцию,
вносящую наибольшую долю в максимальную суммарную
информацию, посылаемую мобильному приемнику всеми
базовыми станциями.
В заключение сформулируем основные выводы и
положения проведенного исследования:
1. Предложена математическая модель зависимости
отношения сигнал/шум в недисперсивных средах RTK
GPS измерений.
2. Предложен информационный метод выбора
базовой станции по критерию максимального вклада
выбранной базовой станцией в суммарное количество
информации, предлагаемых сетью базовых станций в
оптимальном режиме.
3. Изложен, соответствующий алгоритм реализации
данного метода.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА
Студентка:
Султанова Айгюн Немет кызы
III курс, гр. 104.5

Руководитель:
доц. Новрузов Э.С.

Георадиолокация
–
неразрушающий
метод
исследования верхней части разреза
и контроля.
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Применение его может значительно сократить затраты. К
примеру, поиск кабельных трасс под землей при помощи
георадара значительно упрощается, а если учесть тот факт,
что на многих действующих ныне заводах нет
документации о проложенных когда-то трубопроводах и
кабельных лотках, то эффект от использования георадара
значительно возрастает.
Как
правило,
при
георадиолокационном
исследовании блок антенн георадара перемещается по
поверхности среды. Излучение и прием отраженных
средой сигналов происходит через определенное
расстояние. Эта дистанция носит название «шаг
зондирования». Минимальное значение шага может
измеряться всего несколькими миллиметрами.
После того, как антеннами будет принят
отраженный сигнал, он поступает на устройство
регистрации информации; как правило, в качестве
регистратора используется ноутбук. На данном устройстве
производится запись полученных данных в файл. После
анализа записанной информации и ее структурирования
инженер-диагност
компании,
проводящей
георадиолокационную экспертизу, получает «разрез
исследуемой среды». Другое название данного разреза –
георадиолокационный профиль.
Чаще всего такого рода профиль выполнен в виде
радиограммы. Радиограмма представляет собой массив
глубин отраженных сигналов. Еще одно название
радиограммы – волновая картина.
Георадиолокация
–
неразрушающий
метод
исследования и контроля. Применение его может
значительно сократить затраты. К примеру, поиск
кабельных трасс под землей при помощи георадара
значительно упрощается, а если учесть тот факт, что на
многих действующих ныне заводах нет документации о
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проложенных когда-то трубопроводах и кабельных лотках,
то эффект от использования георадара в верхней части
разреза значительно возрастает.
Как
правило,
при
георадиолокационном
исследовании блок антенн георадара перемещается по
поверхности среды. Излучение и прием отраженных
средой сигналов происходит через определенное
расстояние. Эта дистанция носит название «шаг
зондирования». Минимальное значение шага может
измеряться всего несколькими миллиметрами.
После того, как антеннами будет принят
отраженный сигнал, он поступает на устройство
регистрации информации; как правило, в качестве
регистратора используется ноутбук. На данном устройстве
производится запись полученных данных в файл. После
анализа записанной информации и ее структурирования
инженер-диагност
компании,
проводящей
георадиолокационную экспертизу, получает «разрез

Рис.1. Результаты применения георадара
1-поверхность коренных пород
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исследуемой среды». Другое н азвание данного разреза –
георадиолокационный профиль.
Чаще всего такого рода профиль выполнен в виде
радиограммы. Радиограмма представляет собой массив
глубин отраженных сигналов. Еще одно название
радиограммы – волновая картина.
DARVİN KÜPƏSİ STRUKTURUNUN MƏHSULDAR
QAT ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN GENEZİSİNİN
ÖYRƏNİLMƏSİ
Magistr:
İmanov Cavidan Yadigar oğlu
II kurs, qrup A 1226

Elmi rəhbər:
dos. L.N. Xəlilova

Məlum olduğu kimi, Məhsuldar qat Cənubi Xəzər
hövzəsinin kəsilişində əsas neftli-qazlı qatdır. Respublikada
əldə edilən neft, qaz və qazkondensatın 90%-ni MQ
çöküntüləri verir. Bununla əlaqədar olaraq, bu çöküntülərin
quruluşunun və onların formalaşma şəraitinin ətraflı tədqiqi
nəinki nəzəri və həm də böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir.
Neft və qazın proqnozlaşdırılması əsas etibarilə
süxurların əmələgəlmə şəraitinin fasial analizinə əsaslanır.
Təqdim olunan məruzədə karotaj fasiyaları metodikasının
tətbiqinin nəticələri göstərilmişdir. QP və QK karotaj əyrilərin
istifadəsinə əsaslanan karotaj fasiyalar metodikası, süxur
nümunəsi məlumatları məhdud olduğu halda qumlu və gilli
çöküntülərinin fasial və çökünütoplanma şəraitinin bərpasına
imkan verir. Bu isə neftin və qazın litoloji tələlərinin aşkar
olunmasında və proqnozlaşdırılmasında mühüm rol oynayır.
Karotaj fasiyaları metodikasının tətbiqi sayəsində
litofasial vahidləri allüvial, delta və göl çöküntütoplanma
şəraitinə aid etmək mümkün olmuşdur. Aparılmış tədqiqatlar
nəticəsində həmçinin neft-qazın əsas yığım sahələrinin
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müəyyən fasiyalara aid olunması aşkar edilmişdir.
Beləliklə, məruzədə Darvin küpəsi strukturu timsalında
məhsuldar qat çöküntülərinin əmələgəlmə şəraitinin
dəqiqləşdirilməsi karotaj fasiyaları metodikasının kompleks
tətbiqinin effektivliyi göstərilmişdir.
SU-NEFT VƏ QAZ-MAYE KONTAKTI
ZONALARINDA FLÜIDIN PAYLANMA
XARAKTERININ QGT MƏLUMATINA
GÖRƏ TƏYINI
Magistr:
Məmmədov Kamal Ehtibar oğlu
II kurs, qr. А 1216

Elmi rəhbər:
dos. N.V.Paşayev

Hazırda su-neft və qaz-maye kontaktı zonalarında
suyun, neftin və qazın paylanma xarakterinin öyrənilməsinə
böyük diqqət verilir. Bu məsələnin həlli əsasən süxur
nümunələrində
sudoyumluluğun
təyini
bazasında
aparıldığından süxur nümuləri kolleksiyasının bəsitliyindən
dərinliyə bağlantı aşağı səviyyədə olur. İkinci yanaşma isə
nümunələrin analizinə əsaslanır ki, burada təmiz su aynasının
səviyyəsinin müəyyən edilməsinə ehtiyac yaranır.
Digər tərəfdən kollektorların sudoyumluluq əmsalının
qiymətləndirilməsində
layların
xüsusi
müqavimətinin
qiymətindən istifadə edilir.
Tədqiqat işində yatağın keçid zonasında neft-qaz və
suyun paylanmasının karotaj məlumatlarına görə təyini
məsələsi nəzərdən keçirilir, keçid zonasının hündürlüyü üzrə
bircinsli layda xüsusi müqavimətin xətti dəyişməsi hipotezi
konkret geoloji şərait üçün araşdırılır.
Keçid zonasında su aynasının vəziyyəti məlum olduqda
Ksu əmsalı aşağıdakı qaydada qiymətləndirilə bilər:
-su aynasından bircinsli layın ortasına qədər olan h məsafəsi
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təyin edilir.
-P=h/A düsturundan təzyiqin qiyməti hesablanır (burada Avuruğu eksperimental yolla təyin edilir və təxminən 12,5-ə
bərabər qəbul edilir)
-növbəti mərhələdə
Ksu=a(P +δ)-b
düsturundan sudoyumluluq qiymətləndirilir.
burada δ=0,01 atm, a=68,36, b=0,103
Beləliklə aparılmış təhlillər və ümumiləşdirilmələrdən
aşağıdakı nəticələr alınmışdır:
-keçid zonasında Ksu əmsalının tam paylanmasının təyini üçün
QGT məlumatlarından istifadə etmək məqsədə uyğundur.
-keçid zonasında xüsusi müqavimətin qiyməti həmişə xətti
olmur,
-xüsusi müqavimət əksər hallarda qeyri xətti dəyişir, bəzi
hallarda monoton olmur.
ABŞERON YARIMADASININ NEFTLİ-QAZLI
SAHƏLƏRİNDƏN BİRİNDƏ STRATİQRAFİK VƏ
TEKTONİK EKRANLAŞDIRILMIŞ TİPLİ TƏLƏLƏRİN
SEYSMİK KƏŞFİYYATLA ÖYRƏNİLMƏSİ
Magistr:
Qənizadə Qəni Telman oğlu
I kurs, qrup A1227 (157.3)

Elmi rəhbər:
Akademik P.Z.Məmmədov

Bu yataq 1948-ci ildə açılmış və 1950-ci ildən
istismardadır. Əsas istismar obyektləri Məhsuldar Qatın (MQ)
Qala laydəsətəsindəki Qala 1, Qala 2, Qala 3 horizontlarıdır.
Son zamanlar dördüncü horizont aşkar edilmiş və Qala
laydəsətəsinə aid edilmişdir. Göründüyü kimi bu yatağı əsas
neftli-qazlı horizontları erkən Pliosen yaşlı Məhsuldar Qatın alt
şöbəsi olan Qala laydəsətəsində cəmlənmişdir. Bununla yanaşı
axır vaxtlar burada gözlənilən qalınlığı çox da böyük olmayan
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Miosen çöküntüləri də mütəxəsislərin diqqətini özünə cəlb
etməkdədir. Bu tədqiqat sahəsində alınmış seymik məlumatlar
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Rusiyanın Tümen şəhərində emal olunmuşdur. Rəqəmsal
emalla alınmış 3D seysmik kubları və onların zaman kəsilişləri
və digər yeni məlumatlar ADNSU-nin “Geofizika”
kafedrasında yenidən interpretasiya olunmuş və bir sıra maraqlı
nəticələr alınmışdır.
Qala ləydəstəsinin dabanı yaxınlığında atribut analizlə
“yataq” tipli seysmik yazı anomaliyası xəritələndirilmişdir. Bu
anomaliya SH-Qala-4 və SH-IV horizontları arasında zaman
qalınlıqlarının artması ilə səciyyələnir.
Xəritələndirilmiş SH-VI və SH-V horizontlarının
terrigen kollektorlarının inkişafı ehtimal edilən tədqiqat
sahənin müəyyən parçaları, şübhəsiz ki, neftli-qazlılıq cəhətdən
perspektivlidilər, lakin onlara ayrıca tədqiqat obyektləri kimi
baxmaq düzgün olmaz və güman edirik ki, digər, daha
perspektiv, artıq sübut edilmiş ehtiyatlara malik obyektlərə
axtarış və kəşfiyyat işləri qoyulduqda bu obyektlərə də neft-qaz
perspektivli obyektlər kimi diqqət yetirilə bilər.
MÜASİR İNDUKSİYA KAROTAJ CİHAZLARININ
FƏRQİ VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Magistr:
Muradov Qalib Ramiz oğlu
II kurs, qr. А 1216

Elmi rəhbər:
prof. V.M.Seyidov

Layın XEM-i əsas fiziki xassəsi olub, interpretatorlar
tərəfindən neft və qaz quyularının qiymətləndirilməsi üçün
istifadə edilir. O quyuya kabel vasitəsi ilə aşağı salınmış
karotaj cihazı ilə ölçülən ilk parametrdir. Bu cihazları
təkmilləşdirən zaman layların XEM-ni müəyyən etmək üçün
induksiya karotajı standart üsula çevrilmişdir. Lakin ölçülərin
dəqiqliyi XEM-in yüksək qiymətlərində, həmçinin maili
quyularda və bucaq altında yatan məhsuldar laylarda ölçmə
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prosesini məhdudlaşdırmışdır.
Yeni cihazda əvvəlki
məhdudiyyətlərin əksəriyyətini aradan qaldırmaq mümkün
olmuşdur.
3D induksiya karotajı cihazı ilə baxılan üç əsas məsələyə
maili laylarda XEM-nin dəqiq ölçülməsi, laylanan məhsuldar
intervalların seçilməsi və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi və
əlaqəli başmaqdan istifadə etmədən layın struktur yatma
bucağının ölçülməsi daxildir. Bu işdə ölçülərin necə aparılması
təsvir edilməklə yanaşı, onların tətbiqi nümayiş etdirilir.
Lay cihazın oxuna perpendikulyar olmadığı halda,
məsələn, maili quyularda qonşu keçirici layların təsirindən
induksiya karotajı cihazı ilə ölçülən XEM-in qiyməti
əhəmiyyətli dərəcədə XEM-in həqiqi qiymətindən kiçik ola
bilər.
Bu və digər təzahürləri nəzərə almaq üçün interpretator
düzəlişləri əvvəlcə əl ilə aparırdı, sonra isə XEM-in həqiqi
qiymətinə daha çox yaxınlaşmasına imkan verən düz və tərs
məsələlərin həllində kompyuter üsulu işlənib hazırlanmışdır.
Lakin bu üsulların köməkliyi ilə də bəzi naməlum parametrləri,
təyin etmək mümkün deyildi.
Yeni cihaz elektrik müqavimətini maili quyularda daha
dəqiq ölçməklə yanaşı həm də quyu divarı ilə əlaqəsi olmadan
layın düşmə bucağını və istiqamətini ölçür. Belə ölçmələr
obyektlərin işlənməyə buraxılma risklərini azaldaraq lay
haqqında daha dəqiq məlumat verir.
İnduksiya karotajı cihazı ilə ölçməni mürəkkəbləşdirən
daha bir layın xassəsi elektrik anizotropiyalığıdır. Anizotropiya
gilli və eyni zamanda laylanma müstəvisinə paralel qum və
gillərin növbələşməsi üçün səciyyəvidir.
Üçölçülü induksiya karotajı cihazının istifadəsi zamanı
naklonometriya məlumatları standart emalın əlavə məhsuludur.
Ənənəvi naklonomer tədqiqat radiusu kiçik olduqda
işləyir, və faydalı məlumatları almaq üçün quyu divarı ilə
əlaqəsi olmalıdır.
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Rt Scanner cihazı yuyulmanın və quyuda nahamarlığın
mövcudluğuna həssas deyildir və o şəklini dəyişdirmiş
kavernomerin istifadəsi zamanı həm aşağıdan yuxarı, həm də
yuxarıdan aşağı ölçü apara bilər.
Rt Scanner cihazından istifadə edilərək məlumatların
alınması üçün keçirici mühit tələb olmadığından layın struktur
düşməsi əvvəl çətin və ya heç mümkün olmadığı quyularda da
təyin edilə bilər.
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ТЕЛ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Студент:
Гасымов Руслан Джуейхун о.
IV курс, группа 154.4

Руководитель:
доц. Искандеров Э.Г.

При решении сложных геолого-геофизических
задач современными цифровыми методами обработки и
интерпретации очень важное значение имеет правильное
задание
физико-геологической модели исследуемого
геологического объекта. В частном случае очень важно
более точная оценка гравитационных эффектов модельных
геологических структур. Для этого обычно используются
однородные тела правильной формы, такие как шар,
цилиндр, призма и т.д. В этом случае двухмерная или
трехмерная геологическая структура представляется в
виде набора
тел правильной формы. На кафедре
«Геофизика»
Азербайджанского
Государствен-ного
Университета Нефти и Промышленности разра-ботан
алгоритм и фортран- программа GTEOR-FORSE, которая
позволяет
вычислять
гравитационные эффекты от
двухмерных тел произвольной формы, находящихся на
любой глубине. Для увеличения точности вычисления
гравитационных
эффектов
имеется
возможность
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уменьшения шага разбиения структуры. С помощью этого
алгоритма была выполнена оценка гравитационного
влияния
модельных и фактических
структур
произвольной формы.
SPEKTRAL QAMMA KARATAJIN GEOLOGI
MƏSƏLƏLƏRIN ÖYRƏNILMƏSINDƏKI
ÜSTÜNLÜKLƏRI
Tələbə:
Məmmədquliyeva Səadət Fizuli qızı,
IV kurs, qrup 177.4

Rəhbər:
prof.V.M.Seyidov

Son dövrlərdə QK-ın bir növü olan spektral qamma
karotajından da geniş istifadə edilir ki, bu cihazlar vasitəsilə
radioaktiv elementlərdən şüalanan hissəciklərin spektrləri təyin
edilərək, süxurun tərkibindəki radioaktiv elementlərin növü
(uran, torium və kaliumun) və qatılığı müəyyənləşdirilir.
Spektral  -karotajla süxurlarda radioaktiv elementlərin
qatılığı təyin etmək üçün xüsusi quruluşa malik olan quyu
cihazını quyuya buraxılır. Hər bir radioaktiv elementin
parçalanması zamanı şüalanma spektrləri müxtəlif olduğundan,
üsul qeyd edilən bu xüsusiyyətə əsaslanır. Quyu cihazının qeyd
etdiyi spektr kalibrləmədən alnınan energetik bölgü ilə
müqayisə edilir.
SQK vasitəsilə aşağıdakı məsələlər öyrənilir:
- gilin mineral tərkibi və onların əmələ gəlmə şəraiti;
- gilli kollektorlar;
- bitumlu süxurlar;
- kəsilişdə keçirici intervalların seçilməsi;
- sulaşmış intervalların seçilməsi.
Radioaktiv elementlərin süxurlarda iştirak etmə nisbətləri
süxurun litoloji variasiyasının təyin edilməsinə imkan yaradır:
Th / U
nisbəti
çöküntütoplanma
şəraitində
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dəyişilməsinin izlənməsi:
 7 - süxurun aşınması kontinental oksidləşmə şəraitində
baş verir;
 7 - dəniz oksidləşmə şəraiti (boz və yaşıl gillər);
 2 - dəniz oksidləşmə şəraiti (qara gil, fosforlar);
- U / K nisbəti karbon tərkibli gilli çöküntülərin
potensialının təyin edilməsi ilə yanaşı çöküntülərin stratiqrafik
korrelyasiyasının aparılmasında istifadə edilir;
- Th / K nisbətinə görə gilli xüsusiyyətli müxtəlif
fasiyalar təyin edilir.
Tədqiqat işində yuxarıda qeyd edilən məsələlər nəzərdən
keçirilmişdir.
MƏDƏN GEOFIZIKI MƏLUMATLARINA GÖRƏ
KOLLEKTORLARIN PETROFIZIKI
XÜSUSIYYƏTLƏRINI SƏCIYYƏLƏNDIRƏN
MODELLƏRIN TƏRTIBI VƏ TƏHLILI
Magistr:
Şabanov Mehrab İbadulla oğlu
II kurs, qrup A1216

Elmi rəhbər:
dos. K.Ə. Kərimova

Məhsuldar obyektlərin yatma dərinliyinin artması, neftqaz sahələrində anomal yüksək geoflüidal təzyiqin inkişafı, lay
sularının minerallaşma dərəcəsinin dərinlik üzrə azalması,
kollektor süxurlarında gil materialının olması, böyük
dərinliklərdə süxurların geofiziki xarakteristikasının zəif
diferensiasiya ilə səciyyələnməsi, karbohidrogen yataqlarının
istismarında qeyri-elastiki deformasiya proseslərinin təzahürü,
QGT üsullarının məhdud kompleksinin tətbiqi və quyulardan
götürülən süxur nümunələrinin azlığı geoloji kəsilişin müfəssəl
öyrənilməsini çətinləşdirir. Nəticədə QGT məlumatlarına
əsasən neft-qazlılıq cəhətdən perspektivli olan geoloji
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obyektlərin tədqiqatının səmərəliliyi azalır.
Bu səbəbdən də, petrofiziki və QGT məlumatlarına
əsasən məhsuldar obyektlərin geoloji modelinin qurulması
vacib məsələlərdən biri hesab edilir.
Petrofiziki model dedikdə real geoloji fəzada
obyektlərin quruluşunu yüksək ehtimalla səciyyələndirən
müxtəlif fiziki parametrlərin həcmi paylanması başa düşülür.
Petrofiziki model geoloji-geofiziki tədqiqat nəticələrinin
təhlilində istifadə olunan fiziki-geoloji modelin qurulması ilə
nəticələnir.
Tədqiqat işində Bahar yatağınn quyu kəsiliələrindən
istifadə edilmildir. Bahar yatağına dair mövcud geofiziki və
petrofiziki, o cümlədən süxur nümunələrini məlumatlarına
əsasən yataq üzrə I-I profili keçirilmiş və bu profildə 182, 158,
178, 208, 168, 200 saylı quyular iştirak etmişdir. Bu quyuların
geoloji-geofiziki, petrofiziki xüsusiyyətlərinə əsasən geoloji
model tərtib edilmişdir. Bu modellər Bahar strukturunun dəqiq
coğrafi koordinatlarına əsasən SURFER proqramı vasitəsilə
rəqəm şəklində məlumatlara çevrilirlər. Bununla da, modelin
üst hissəsi Balaxanı lay dəstəsinin, alt hissəsi isə «Fasilə» lay
dəstəsinin çöküntüləri təşkil edir. Həmin bu strukturu eni və
uzunluğu 100m olan kvadratlara bölürük. Bu əməliyyatlar
PETREL proqramı vasitəsilə həyata keçirilir. Sonra bir neçə
quyuların (nə qədər çox olarsa daha dəqiq olur) strukturda
dəqiq yerləşmə yerləri göstərilərək onların məlumatları
(məsaməlik, keçiricilik, xüsusi müqavimət, neft-qazlılıq)
modelə daxil edilir. Həmin kvadrata daxil olan petrofiziki
məlumatların bir neçə qiymətlərini ümumiləşdirib orta qiymət
alırıq. Daha sonra, alınmış qiymətlər bir-birinin arasında
proqramın köməkliyi ilə paylanır. Beləliklə, ayrı-ayrılıqda
məsaməlik, keçiricilik, xüsusi müqavimət, neft-qazlılıq üçün
modellər alırıq. Bütün bu proseslər Sequempial Qaussian
simulation alqoritminin vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Nəticə etibarilə, bu modellər bizə sahə üzrə neft-qaz
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ehtiyatının
dəqiq
hesablanmasında,
yeni
quyuların
layihələndirilməsində və qazılmasında, o cümlədən istismar
sxeminin dəqiqləşdirilməsində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
KOMPLEKS QUYU MƏLUMATLARINA
GÖRƏ ÇÖKMƏ SÜXURLARIN GENETİK MODELİ
Magistr:
Teymurov Mircavid Rafiq oğlu
II kurs, qrup A1216

Elmi rəhbər:
dos. K.Ə. Kərimova

Geofiziki xarakteristikaları təsadüfi kəmiyyət kimi təsvir
etdikdə obyektin verilən sinfə düzgün mənsub edilməsi
ehtimalını qiymətləndirmək və təyin olunan xarakteristikaların
ehtimal xətasını hesablamaq zərurəti yaranır.
Bunun üçün ən münasib riyazi metod «klaster» analizi
metodudur. Burada təsnifatı aprmaq üçün tədqiq edilən layların
geofiziki (Kg, Km və  FXM ) parametrlər əsasında bir birinə
«yaxınlığı» hesablanır ki, bunun üçün də müxtəlif məsafə
düsturundan istifadə edilir.
Təyin edilmiş məsafələrə görə layların yaxınlıq
diaqramları qurulur ki, bunun qrafikinin tədqiqi obyektlərin
yaxınlığını izah etməyə və onu təsnifləndirməyə imkan verir.
Tədqiqat obyekti kimi Abşeron-Balxanyanı qalxımlar
zonasının Günəşli və Çıraq yataqlarının quyu kəsilişləri
seçilmişdir.
Korrelyasiya olunan üç geofiziki (Kg, Km və  FXM )
kəmiyyətlərinin müəyyən olunmuş qiymətlərinə əsasən, bu
kəsilişlər üzrə MQ-ın «Fasilə», «QÜG», «QÜQ» lay dəstələri
çöküntülərinin doyum xüsusiyyətləri və fasial mənşəyi
bazasında «klaster» təhlili aparılmışdır.
Nəticədə Kompleks QGT məlumatlarının kəmiyyət
nişanələri əsasında qurulmuş genetie modeli lə «Klaster»
analizin birgə interpretasiyası əsasında geoloji obyektlər
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doyum xüsusiyyətlərinə və fasial tərkibinə görə təsnifata
ayrılmışdır. «Klaster» analiz nəticəsində ayrılmış qruplar
daxilindəki layların doyum xüsusiyyətləri və genetik mənşəyi
arasında muəyyən qanunauyğunluq muşahidə olunur ki, bu da
bizə karbohidrogenlik cəhətdən perspektivli neftli qazlı
obyektlərin təsnifata ayrımasına geniş imkanlar açır.
QRAVIMETRIK ANOMALIYALARIN RƏQƏMLI
MODELLƏŞDIRILMƏSI
Magistr
Feyzullayev Tural Zakir oğlu
II kurs, qrup A 1226

Elmi rəhbər:
dos.İskəndərov E.H

Müasir rəqəmli emal və interpretasiya üsulları ilə
mürəkkəb geoloji məsələlərin həlli zamanı tədqiqat obyektin
fiziki-geoloji modelin düzgün seçilməsinin çox böyük
əhəmiyyəti var. Xüsusi halda model geoloji strukturların
qravitasiya təsirlərinin daga dəqiq qiymətləndirilməsi çox
vacibdir. Bunun üçün adətən düzgün formalı cisimlərdən ,
misal üçün kürə, silindr, düzbucaqlı və s. istifadə olunur. Bu
halda ixtiyarı formalı iki ölçülü və ya üç ölcülü geoloji
strukturlar düzgün formalı cisimlərin yığımı kimi təsvir
olunur.
Azərbaycan
Dövət
Neft
və
Sənaye
Universitetinin “Geofizika “
kafedradasında
antiklinal
formalı iki ölçülü cisimlərin qravitasiya anomaliyaların
modelləşdirilməsi üçün ANTİK alqoritmi və müvafiq
Beysik proqramı işlənib hazırlanıb ki, bu proqram vasitəsilə
müxtəlif dərinliklərdə yatan antiklinal formalı cisimlərdən
qravitasiya təsirləri kompyüterdə hesablanıb. İxtiyarı formalı
ikiölçülü və
ücölcülü
geoloji strukturların qravitasiya
təsirlərinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif alqoritmlər və
müvafiq
proqramlar işlənib hazırlanıb ki, bu alqoritmlər
vasitəsilə geoloji cisimlərdən qravitasiya təsirlərini dağa
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dəqiq qiymətləndirmək olar. Ixtiyari formalı iki ölçülü
strukturlardan qravitasiya anomlaiyaların modelləşdirilməsi
üçün kafedrada GTEOR – FORSE fortran alqoritimlər və
programı işlənib hazırlanıb ki, bu program vasitəsi ilə model və
faktiki strukturlardan qravitasiya sahələri modelləşdirilib. Üç
ölçülü hal üçün ( 3D) kafedrada GT3 – alqoritimi və programı
işlənib hazırlanıb ki, bu program vasitəsi ilə yaxın və dərin
yatan strukturlardan müasir qrafiki programlardan istifade
edərək 2D və 3D formatlarda rəqəmli modeləşdirmə aparılıb.
Alınan nəticələr qravimetrik anomaliyaların daha dəqiq
təsvirini və interpritasiyasını keyfiyyətini artırmağa imkan
verir.
РАСЧЛЕНЕНИЕ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА
МЕТОДОМ CПЛОШНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
Студентка
Алиева Лейла Эльдар кызы
III курс гр.104.5

Руководитель
доцент Новрузов Э.С

Cплошная электроразведка - это целый комплекс,
включающий в себя как методику полевых наблюдений,
так и технологию обработки и интерпретации полевых
данных. Ее особенностью является многократное
использование в качестве питающих и измерительных
одни и те же фиксированные на профиле наблюдений
положения электродов. Это приводит к уменьшению
общего числа рабочих положений электродов при
существенном увеличении плотности измерений по
сравнению
с
обычным
методом
вертикальных
электрических зондирований. Такой подход позволяет с
одной
стороны,
работать
с
современной
высокопроизводительной аппаратурой, а с другой стороны,
применять эффективные алгоритмы моделирования и
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инверсии. Интерпретацию данных электротомографии
проводят в рамках двумерных и трехмерных моделей. Это
принципиально
расширяет
круг
решаемых
электроразведкой задач, за счет исследования сред,
значительно
отличающихся
от
«классических»
горизонтально-слоистых.
Применение сплошной электротомографии
Применение двумерной электроразведки целесообразно
при всех детальных (масштаб 1:2000 и крупнее)
геофизических исследованиях – при инженерногеологических
и
гидрогеологических
изысканиях,
изучении геологического разреза на малых и средних
глубинах при поисках и разведке полезных ископаемых, а
также в менее традиционных областях применения
малоглубинной геофизики – изучении археологических
памятников, решении геоэкологических и других задач.
Для
изучения
геоэлектрических
разрезов,
значительно отличающихся от горизонтально-слоистых,
применение электротомографии является необходимым
условием для надежной интерпретации. Такое сложное
строение обычно характерно для рудных зон и зон
тектонических нарушений, оползней, насыпных и
искусственных грунтов в зонах городской застройки,
многолетнемерзлых пород, при крутом падании слоев и
при наличии карста
Основное применение электроразведка получила для
решения широкого круга геологических задач поиска и
разведки. Примеры решения геологических задач:
1) Картирование палеодолин и палеорусел.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ.
Студентка:
Искендерова Фатима К.
III курс, гр.104.5

Руководитель:
доцент Новрузов Э.С

Высокоразрешающий
метод
электроразведки
зондирования вертикальными токами (ЗВТ) является
принципиально новым методом электроразведки. Новизна
эта определяется сочетанием идеи метода (использование
нестационарной
поперечно-магнитной
составляющей
электромагнитного поля) с новым техническим решением
(использованием
в
качестве
источника
кругового
электрического диполя (КЭД)-уникального возбудителя только
ТМ-поляризованного поля). TM – поляризация магнитного
вектора (Transverse Magnetic).
Название метода отражает физическую основу,

которой является ТМ-поле, имеющее вертикальную
компоненту электрического поля. Переходной ТМ-процесс
возбуждается круговым электрическим диполем, точнее
сказать, приближенной реализацией такого источника
системой радиальных токовых линий. Согласно теории на
дневной поверхности горизонтально-слоистой среды в
квазистационарном
приближении,
магнитное
поле
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отсутствует, а фиксируется только радиальная компонента
электрического поля. Эту ситуацию можно использовать
различным способом. В практически развиваемой сейчас
модификации
(ЗВТ-М)
производятся
площадные
наблюдения магнитного поля, само наличие которого
связано с латеральными нарушениями геоэлектрического
разреза. В такой модификации не определяется и не
изучается горизонтально-слоистая структура, а суть
состоит в том, что, хотя используется ТМ-процесс
становления токов в земле, но измеряются не параметры
этого процесса, а индуктивный отклик вторичных токов,
возникающих в латеральной неоднородности (по
электропроводности). Роль же ТМ-процесса состоит в
подавлении отклика от вмещающей толщи.
Таким образом, в методе ЗВТ-М по необходимости
предусматривается площадной сбор информации и
трёхмерный подход в интерпретации. Одномерная
интерпретация просто бессмысленна. Можно заметить, что
метод ЗВТ-М по способу сбора информации - это 2Dэлектроразведка, а по способу интерпретации-3D.
История ЗВТ пока коротка и совпала с трудным
периодом для российской геофизики, и, особенно, для
электроразведки. Тем не менее, проведены полевые работы
с рудными, кимберлитовыми и нефтяными объектами,
создано уже третье поколение аппаратуры.
Основы теории ЗВТ, методики. Аппаратурные
решения, результаты экспериментальных работ достаточно
апробированы в многочисленных публикациях, в том
числе в зарубежных, на совещаниях и конференциях и
запатентованы.
Общая схема работ метод ЗВТ (ЗВТ-М) приведена на
рис. 1.
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МЕТОД ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ УЧАСТКОВ
Студентка:
Шубина София Сергеевна
III курс, гр.104.5

Руководитель:
доцент Новрузов Э.С

Электротомография - это целый комплекс,
включающий в себя как методику полевых наблюдений,
так и технологию обработки и интерпретации полевых
данных. Ее особенностью является многократное
использование в качестве питающих и измерительных
одни и те же фиксированные на профиле наблюдений
положения электродов. Это приводит к уменьшению
общего числа рабочих положений электродов при
существенном увеличении плотности измерений по
сравнению
с
обычным
методом
вертикальных
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электрических зондирований. Такой подход позволяет с
одной
стороны,
работать
с
современной
высокопроизводительной аппаратурой, а с другой стороны,
применять эффективные алгоритмы моделирования и
инверсии. Интерпретацию данных электротомографии
проводят в рамках двумерных и трехмерных моделей. Это
принципиально
расширяет
круг
решаемых
электроразведкой задач, за счет исследования сред,
значительно
отличающихся
от
«классических»
горизонтально-слоистых.
С целью изучения загрязненных нефтепродуктами
участков
эффективным
методом
является
электротомография. Этот
метод
в отличие от
традиционных методов зондирования ВЭЗ и ДЗ применим
и на участках с неоднородным внутренним строением.
Представленный на рисунке материал иллюстрирует
возможности этого метода в сложных геологогеофизических условиях.
Применение двумерной электроразведки целесообразно
при всех детальных (масштаб 1:2000 и крупнее)
геофизических исследованиях – при инженерногеологических
и
гидрогеологических
изысканиях,
изучении геологического разреза на малых и средних
глубинах при поисках и разведке полезных ископаемых, а
также в менее традиционных областях применения
малоглубинной геофизики – изучении археологических
памятников, решении геоэкологических и других задач.
Загрязненные нефтепродуктами участки отличаются
повышенными значениями удельных электрических
сопротивлений.
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QUBA-XAÇMAZ ZONASININ TERMAL
SULARI VƏ ONLARDAN
İSTİFADƏ PERSPEKTİVLİYİ
Tələbə:
Abutalıblı Günay Şahin qızı
IV kurs, qrup 171.4

Elmi rəhbər:
dos. V.M. Kərimov

Azərbaycan Respublikasının Şimal-Şərq hissəsində
yerləşən bu bölgədə axtarış-kəşfiyyat quyuları ilə termal su
yataqları aşkar edilib və bu sulardan müalicə komplekslərində
balneoloji cəhətdən istifadə edilməsi ilə yanaşı alternativ
enerji mənbəyi kimi istifadə edilməsinin səmərəli olması
sübut edilmişdir. Bölgənin geoloji quruluşunda Yura,
Təbaşir, Paleogen, Miosen, Pliosen və Dördüncü dövr
çöküntüləri geniş yayılmışdır.
Termal sular müxtəlif quyularla 720-3162 m
intervalında, əsasən, Pliosen (Məhsuldar qat) və Təbaşir yaşlı
süxurlarda aşkar edilmişdir.
Yalama sahəsində 1 nömrəli quyu (Təbaşir) vasitəsilə
3157-3162 m intervalında, quyunun debiti 5000 m3/gün,
suyun temperaturu yer səthində 87°C, minerallaşma dərəcəsi
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68,6 q/l, suyun kimyəvi tərkibi xlorlu-natriumlu, tərkibində
metan qazı (CH4), Br-118 mq/l müəyyən edilmişdir.
12 nömrəli quyu (Nabran) vasitəsilə 1648-1915 m
intervalında, quyunun sərfi 117,7 m3/gün, suyun yer səthində
temperaturu 39°C, minerallaşma dərəcəsi 21,4q/l, xlorlunatriumlu tipli, metan (CH4) qazlı, yod(J)-9,03mq/l təşkil
etmişdir.
130 nömrəli quyu (Xaçmaz) vasitəsilə 1600-1800 m
intervalında, debiti 84,6 m3/gün, suyun yer səthində
temperaturu 41°C, minerallaşma dərəcəsi 13 q/l, xlorlusulfatlı-natriumlu tipli, tərkibində metan qazı (CH4), yod (J)17 mq/l iştrak etmişdir.
Xəzəryanı-Quba zonasında dərinliyi 3000 m-dək olan
kəşfiyyat quyuları vasitəsilə ümumi sərfi 30000 m3/sutka
hüdudlarında, yer səthində temperaturu 50-81 °C olan termal
suların dəqiq kəşfiyyatı aparılmış və istismar ehtiyatları
dövlət balansında qeydə alınmışdır.
Böyük Qafqazın Şimali-Şərq yamacında flişli gil
sistemləri, Yura və Təbaşir yaşlı qum və əhəngdaşları,
relyefin eniş hissələrində isə Paleogen və Neogen yaşlı gilli
süxurlar geniş yayılmışdır.
Burada hidrokarbonatlı tip mineral suların yayılması
süxurların karbonatlılığının yüksək olması ilə izah olunur.
Ərazinin termal suları vaxtilə balneoloji baxımdan
hərtərəfli tədqiq olunmuş və üstünlükləri barədə
respublikanın əlaqədar təşkilatlarında qeydlər aparılmışdır.
Aparılmış kompleks tədqiqatlar belə nəticəyə ğəlməyə
əsas verır ki, Quba-Xaçmaz zonasının termal suları sinir
sistemi, ürək-damar, qara ciyər, öd kisəsi, mədə-bağırsaq
xəstəlikləri üçün yüksək dərəcədə müalicəvi əhəmiyyətə
malikdir və alternativ enerji mənbəyi kimi də istifadə
edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.
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ABŞERON–BALXANYANI ZONASINDA QALA LAY
DƏSTƏSİNİN QUM FASİYALARININ
KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Tələbə:
Cəfərov İlqar Əkbər oğlu
IV kurs, qrup 173.4

Elmi rəhbər:
ARDNŞ Geologiya və Geofizika
üzrə vitse-prezidentin müşaviri
E.B.Bağırov

Hal-hazırda neftlilik-qazlılıq cəhətdən perspektivli
horizontlardan birinin də Qala horizontu olduğu məlumdur.
Həmin dövrdə mövcud olmuş fasiyaların xüsusiyyətləri və
ərazi üzrə yayılması ilə yanaşı onların kollektor
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi də aktual məsələlərdən biridir.
Bu məqsədlə müəyyən yataqlar üzrə araşdırma aparılmışdır.
Araşdırma Çilov, Həzi Aslanov, Palçıq Pilpiləsi, Neft
Daşları və Günəşli yataqlarının, həmçinin Oğuz strukturun
müəyyən quyuları üzrə aparıldı. Seysmik kəşfiyyatdan əldə
edilən məlumatlara əsasən Qala dövrünə məxsus fasiyaların
kollektorluğu analiz edildi. Müxtəlif qum fasiyaları üzrə
ümumi məsaməlik, effektiv məsaməlik və gilliliyin dəyişməsi
izlənildi. Bu zaman müəyyən quyular üzrə bir neçə fasiyanın
dəyişilməsinə baxıldı.
Məlum məsələdir ki, bütün quyularda fasiyalar izlənilə
bilmir. Ona görə də, fasiyaların yaxşı izlənildiyi Çilov
yatağının 8, 21 və 25 №-li, Neft Daşları yatağının 1998, 2533
və 2534 №-li, Günəşli yatağının 1 və 18 №-li quyuları üzrə
qum fasiyalarının kollektor xüsusiyyətləri analiz edildi. Bu
quyular üzrə “tək çay kanalı”, “şaxələnmiş çay kanalı”, “dərə”,
“bar”, “laqun”, “proqradasiya” kimi fasiyalar müşahidə edildi.
Quyular üzrə seçilmiş fasiyaların intervalları müəyyən
edildi. Seysmik kəşfiyyat nəticəsində əldə olunmuş effektiv
məsaməlik, ümumi məsaməlik və gillilik parametrlərinin necə
dəyişilməsini öyrənmək məqsədilə paylanma əyriləri quruldu.
Bu əyrilər hər parametr üzrə ayrılıqda qurulduqdan sonra, onlar
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müqayisə edildi.
Nəticədə məlum oldu ki, effektiv məsaməliyi yüksək,
gilliliyi az olan “şaxələnmiş çay kanalı” fasiyası daha yüksək
kollektor xüsusiyyətlərinə malikdir. “Tək çay kanalı”
fasiyasında isə bunun tam əksi müşahidə olunduğunu söyləmək
olar.
BAHAR YATAĞINDA MƏHSULDAR QAT
ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LİTOFASİAL VƏ KOLLEKTOR
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İLƏ
ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ
Magistr:
Əhmədli Əzizağa Qurban oğlu
II kurs, qrup A 1136

Elmi rəhbər:
dos. X.Z.Muxtarova

Bahar yatağı Abşeron yarımadasından cənubda, açıq dənizdə yerləşir. Bahar neft-qaz kondensat yatağı kimi məlumdur. Burada dövrü olaraq fəaliyyətdə olan palçıq vulkanı yerləşir. Struktur 1956-cı ildə aşkar olunmuş, sənaye əhəmiyyətli
neft isə 1968-ci ildə alınmışdır. Aparılmış seysmik kəşfiyyat
işləri nəticəsində Bahar sahəsindən 3-3,5 km cənub-şərqdə
nisbətən kiçik daha bir Bahar-2 adlandırılan struktur aşkar
olunmuşdur. Burada qazılmış 61, 68 və 52 saylı quyularla
Məhsuldar qatın yalnız üst hissələri açılmışdır. Strukturu daha
dəqiq öyrənmək üçün onun tağ hissəsində dərinliyi 6000 m
olan daha bir quyunun qazılması labüddür.
Bahar yatağının srtariqrafik kəsilişində Miosendən
müasir dövrə kimi çöküntülər iştirak edir. Aparılan tədqiqatlar
neftli-qazlı horizontların əsasən qum, qumdaşı, alevrolit və
gillərdən, onların növbələşməsindən ibarət olduğunu söyləməyə imkan verir. Yataqda 8 tektonik blok ayrılmışdır ki, bunlardan I, II, III bloklar məhsuldarlıq baxımından əsas hesab
edilirlər. Bahar yatağının karbohidrogenli obyektləri laylı,
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tağlı, tektohik ekranlaşmış tipə aiddir və MQ-nin kəsilişinə
mənsubdur.
Bahar yatağında kəşfiyyat və istismarla 15 karbohidrogen
(qaz, kondensat, neft) obyekti müəyyənləşdirilmişdir. Suraxanı
lay dəstəsində - 2 (1 və 2 – I horizont), Sabunçu lay dəstəsində
- 2 (II və IV horizont), Balaxanı lay dəstəsində - 8 (V, VIy,
VIor, VII, VIII, IX, Xy, Xa), FLD, QÜQ və QA dəstələrinin
hərəsində 1 obyekt. Abşeron mərtəbəsinin yuxarı hissəsində
qazlı obyektin olması ehtimal olunsa da, sınaq işləri
aparılmamışdır.
Bahar yatağında kollektorların litoloji tərkibinin, açıq
məsaməlilik, keçiricilik göstəriciləri öyrənilmişdir. Axtarışkəşfiyyat mərhələsində bəzi quyular həm qazlı, həm də neftli
intervalları açmışdır. Lay sularının tədqiq olunması bu laylar
arasında heç bir əlaqənin olmadığını, bəzi sitisna hallarda zəif
ola biləcəyini göstərmişdir. Bu isə yatağı yaradan karbohidrogenlərin buradakı gilli-qumlu laylarla əlaqədar olduğunu
söyləməyə imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, məhsuldar
qatların qeyri-bircnsliliyi yatağın neft-qazlılıq perespektivliyinə
mənfi təsir göstərir.
Bahar yatağında sınaq işləri aparılmış quyuların
məlumatları göstərir ki, bütün horizontlarda kəşf olunmuş
sənaye əhəmiyyətli neft və qaz ehtiyatı qırışığın mərkəzində,
horst tipli qırılma kimi səciyyələnən iki uzununa qırılmanın
arasında və nisbətən şərq qanadda formalaşmışdır.
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BİBİHEYBƏT YATAĞINDA MƏHSULDAR QAT
ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LİTOFASİYASI
VƏ NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ
Magistr:
Əhmədli Əzizağa Qurban oğlu
II kurs, qrup A 1136

Elmi rəhbər:
dos. X.Z.Muxtarova

Bibiheybət neft-qaz yatağı Abşeron yarımadasının cənubqərbinin dənizyanı hissəsində yerləşir. Bu yataq XVII layın
tavanına görə uzunluğu 6 km, eni 3,5 km, hündürlüyü 1100 m
olan braxiantiklinaldan ibarətdir. Struktur Şm.Q-dən CŞ.-ə
uzanmış asimmetrik quruluşa malikdir. MQ-ın üst şöbəsində
şaquli yerdəyişmə amplitudu 50 m-ə qədər olan ayrı-ayrı
düşmə xarakterli qırılmalar qeyd olunmuşdur. Bu qırılmalar
dərinliyə getdikcə sönür və alt şöbəyə çatmır.
Yatağın geoloji kəsilişini Pont mərtəbəsi, Məhsuldar qat,
Ağcagil, orta və alt Abşeron və çöküntüləri açılmışdır.Qalınlığı
1720 m olan MQ üst və alt şöbələrlə təmsil olunub. Burada
QaLD daxil olmaqla, 33 istismar obyekti ayrılır ki, bunlar da
əsasən qumlardan, qumdaşılarından və gillərdən ibarətdir. Ən
çox qumluluqla Sabunçu və Balaxanı lay dəstələrinin alt
hissələri, QÜQ və QA lay dəstəsiləri fərqlənirlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, yataq MQ-ın alt şöbəsində
qalxma xarakterli, şaquli yerdəyişmə amplitudu 80 m-dək olan
və Fasilə lay dəstəsinə doğru sönən eninə və uzununa
istiqamətli qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir. Bu qırılmalar MQın alt şöbəsində neftin sahə və kəsiliş üzrə paylanmasında
böyük rol oynayırlar. Belə ki, MQ-ın alt şöbəsinin neftliliyi
əks-fay xarakterli olan uzununa qırılma və kontur suları ilə
hüdudlanır ki, bu isə qırılmaların neftin miqrasiyasından əvvəl
yarandığını göstərir.
Yatağın neftliliyi MQ-nin Suraxanı lay dəstəsinin II
horizontundan başlayır. Burada neft tektonik ekranlaşma
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nəticəsində strukturun tağ hissəsində toplanmışdır.
Balaxanı lay dəstəsində neft yığını əsasən tağ tiplidir və
daha aşağıda formalaşmış lay dəstələrinə nisbətən az sahəni
əhatə edir. QÜG lay dəstəsindən (XVI təbəqənin lay dəstəsi)
başlamış QA lay dəstəsi də daxil olmaqla stratiqrafik dərinlik
artdıqca, neftlilik sahəsi genişlənir. Ən böyük neftli sahə QDdə müşahidə olunur. QA lay dəstəsində neft yığını geniş qaz
«papağına» malikdir. Qalınlığı 250 m-dən çox olan QD-nin
kəsilişində 5 istismar obyekti (I-V QLD) qaz «papaqlı» neft
yığımları ilə əlaqədardır.
MQ-nin üst şöbəsində ən çox ilkin neft ehtiyatına və
neftli sahəyə malik Sabunçu lay dəstəsinin V horizontu, alt
şöbədə isə ən çox neft və qaz ehtiyatı olan QLD-dir. Neft-su
konturları QA və QÜG lay dəstələri istisna olmaqla struktur
xəritənin izohipsinə uyğundur.
Stratiqrafik dərinlik artdıqca neftin sıxlığı Suraxanı lay
dəstəsində 840-860 kq/m3-dən, QA lay dəstəsində isə 875-900
kq/m3-a qədər artır. MQ-ın üst şöbəsinin horizontlarında neftin
sıxlığı qırışığın tağından qanadlarına doğru artır.
Yatağın perspektivliyi onun cənub-şərq qanadının dənizə
gömülən QaLD və Miosen çöküntüləri ilə əlaqədardır. Belə ki,
burada QaLD-ni açmış bir quyudan neftlə birlikdə (10-12
t/gün) su axını alınmışdır.
ATƏŞGAH STRUKTURUNUN GEOLOJİ İNKİŞAF
TARİXİ İLƏ ƏLAQƏDAR NEFT-QAZ
PERSPEKTİVLİYİ
Magistr:
Əliyev Nazim Elşad oğlu
II kurs, qr. A1136

Elmi rəhbər:
dos. M.S.Babayev

Atəşgah qalxımı, açıq dənizdə, Bakı arxipelaqının şelf
hissəsinin mərkəzində, yəni Bəndovan qalxımından 30 km
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cənub-cənubi şərqdə, Kür çayının mənsəbindən isə 15 km
şərqdə, Cənubi Xəzərin qərb şelfinin qitə yamacına yaxın
hissəsində yerləşir.
Öz forma və ölçülərinə görə Atəşgah küpəsi strukturu,
Küryanı çökəkliyi və Bakı arxipelaqında inkişaf etmiş
qırışıqlara oxşayır və qısa braxi qırışıq növünə aid edilə
bilər. Morfoloji cəhətdən həmin konusların altında yerləşən
müsbət işarəli strukturlara, yəni lokal qalxımlara uyğun
olması ümumilikdə Bakı arxipelaqı akvatoriyasında hövzə
dibi relyefinin uyğun olmasını söyləməyə əsas verir. Bu
hal, lokal qalxımların axtarış – kəşfiyyat işlərində müsbət
rol oynaya bilər.
Tədqiq etdiyimiz ərazinin çöküntü kompleksinin
formalaşmasının bəzi paleocoğrafi və paleotektonik şəraitlərini araşdırmaq məqsədilə biz normal litoloji – stratiqrafik
kəsiliş əsasında paleocoğrafi əyri və çöküntütoplanmanın
sürət qrafikini quraraq onların təhlilini vermişik.
Beləliklə, qurduğumuz paleocoğrafi əyridən göründüyü kimi Paleosendən IV dövrün sonuna kimi geoloji zaman
intervalında öyrənilən ərazidə çöküntütoplanma hövzəsinin
dərinliyi nisbətən böyük intervalda dəyişirdi. Bu baxımdan
Paleosen dövründə çöküntütoplanma əsasən dayaz və orta
dərinlikdə getdiyindən burada kəsilişin psammit və pelit
fasiyasından təşkil olunmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə,
paleocoğrafi əyrinin və çöküntütoplanmanın sürət qrafikinin təhlilindən göründüyü kimi öyrənilən ərazidə üzvi maddənin tələb olunan miqdarda, hətta bir qədər ondan da artıq
toplanıb saxlanması üçün həm paleocoğrafi, həm də paleotektonik şərait kifayət qədər əlverişli idi.
Beləliklə, Atəşgah qalxımının tağyanı zonasından eninə keçən seysmogeoloji profil əsasında erkən Məhsuldar
qat yarıməsrinin sonuna qurulmuş paleoprofilə görə deyə
bilərik ki, Atəşgah qalxımı Pliosenin əvvəlindən gec olmayaraq inkişafa başlamışdır. Yəni çox ehtimal ki, strukturun
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meydana gəlməsi Miosen yarımdövrilə əlaqədardır. Beləliklə, aparılan paleotəhlildən göründüyü kimi Atəşgah
qalxımı əmələ gəldikdən sonra baxılan ümumi geoloji
zaman kəsilişində çöküntütoplanma ilə eyni vaxtda inkişaf
edirdi. Lakin Abşeron əsrinin sonuna qədər onun inkişaf
sürətinin artmasına baxmayaraq bu göstərici çöküntütoplanma sürətindən aşağı olmuşdur. Yalnız Ağcagil əsrində
qırışığın inkişaf sürəti bir qədər çöküntütoplanmanın
sürətindən üstün idi. IV dövrdə isə bu üstünlük daha kəskin
hal almışdır və bu səbəbdən də tağ hissəsində də Abşeron,
Ağcagil və bir qədər də MQ çöküntüləri aşınmaya məruz
qalmışdır. Deyilənlərdən bir nəticə olaraq qeyd edə bilərik
ki, Atəşgah qalxımı konsedimentasyon mənşəli strukturdur.
ABŞERON-BALXANYANI ZONASINDA QALA LAY
DƏSTƏSİNİN ÇTŞ-NİN TƏHLİLİ
Tələbə:
Əliyeva Xanım Rəfail qızı
IV kurs, qrup 173.4

Elmi rəhbər:
ARDNŞ Geologiya və Geofizika
üzrə vitse-prezidentin müşaviri
E.B.Bağırov

İşin əsas məqsədi Qala dövrü ərzində çöküntütoplanma
şəraitinin ərazi üzrə paylanmasını izləmək və onun əsasındə
çöküntütoplama şəraiti xəritəsini qurmaqdır. Qala dövrünün
davametmə müddəti çox deyildir, lakin bu kiçik geoloji dövr
ərzində öyrənilən zonada bir neçə şərait eyni zamanda mövcud
olub: laqun, tək kanallı çaylar, şaxələnmiş kanallı çaylar,
sahilyanı, bar və baryer adaları. Abşeron-Balxanyanı zonasında
Qala lay dəstəsinin ÇTŞ-nin təhlili biostratiqrafiya ilə mümkün
deyil. Buna səbəb, baxılan zonada Qala dövründə iqlimin teztez dəyişməsidir. Lakin ÇTŞ-ni təhlil etmək üçün başlıca şərt
istinad horizontunu təyin etməkdir. Öyrənilən ərazidə Qala
dövrü ərzində bir neçə proqradasiya müşahidə edilir və biz
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proqradasiyanı istinad horizontu kimi götürə bilərik. Qala
dövrünün ÇTŞ-nin təhlilini bir antiklinal xətt üzrə beş yataq –
Çilov, Həzi Aslanov, Palçıq Pilpiləsi, Neft daşları, Günəşli
(dayaz sulu) və Neft daşları ilə Günəli yataqları arasındakı
Oğuz strukturunda apardıq.
CƏNUBİ XƏZƏR HÖVZƏSİNİN QƏRB YAMACININ
FORMALAŞMASINDA GEODİNAMİKİ
REJİMİN ROLU
Tələbə:
İsgəndərov Orxan Tahir oğlu
IV kur, qrup 173.4

Elmi rəhbər:
dos. N.R. Nərimanov

Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin əhatəsinin müasir
geodinamik rejimi əsasən İran-Əfqan plitəsi ilə Avrasiya
qitəsinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşmıçdır. Bu
baxımdan, Qırmızı dəniz riftinin Miosendə açılması ilə
əlaqədar Böyük və Kiçik Qafqaz silsilələrinin intensiv
qalxması başlamışdır. Kiçik və Böyük Qafqazın yerində
mövcud olan subdiksiya zonalarında Qafqazarxası aralıq
massivi şimalda Avrasiyanın altına şimal istiqamətdə, cənubda
isə İran-Əfqan plitəsinin altına cənub istiqamətdə udulması baş
verir. Bu hal, formalaşmaqda olan Böyük və Kiçik Qafqaz
kolliziyalarının yaxınlaşmasına səbəb olur. Bu proses Qırmızı
dəniz riftinin açılması ilə əlaqədar indi də davam etməkdədir
və Ərəbistan plitəsinin şimala doğru hərəkəti ilə tənzimlənir.
Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki , Cənubi Xəzər
hövzəsinin indiyədək qalmasına səbəb İran-Əfqan plitəsinin
həndəsi forması olmuşdur. Beləki, sonuncunun enli cənub-şərq
hissəsi, yəni cənub-şərqində olan şimal çıxıntısı, Avrasiya ilə
birinci toqquşduğundan onun ensiz şimal qərb davamında
subduksiya proses indiyə kimi tamamlanmayıb və əvvəlkindən
daha kiçik sürətlə baş verməkdə davam edir.
İran-Əfqan plitəsinin qonşu plitələr arasında vəziyyəti ilə
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əlaqədar şərqdə Hindistan plitəsinə söykənib, Ərəbistan
çıxıntısı isə onu cənub-şərqə doğru sıxışdırlır. Bu səbəbdən
İran-Əfqan plitəsinin ensiz şimal-qərb
hissəsi
sıxılma
gərginliklərinin təsiri altında şimal-şərq istiqamətində əyilməyə
məruz qalır.
Nəticədə İran-Əfqan plitəsinin ensiz şimal-qərb hissəsinin
şimal-şərq istiqamətində əyilmə deformasiyasına məruz
qalması Cənubi Xəzər çökəkliyinin qərb yamacının
formalaşmasına və bununla əlaqədar onun Küryanı
çökəkliyindən coğrafi cəhətdən təcrid olunmasına şərait
yaratmışdır.
XƏZƏRİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA
QAZ-HİDRATLARIN MÖVCUDLUĞU BARƏDƏ
Tələbə:
Məhərrəmov Ramil Şahin oğlu
IV kurs, qrup 173.4

Elmi rəhbər:
dos. S.M.Rzayeva

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq qaz yataqlarının
intensiv istismarı nəticəsində təbii qaz ehtiyatları kəskin
surətdə azalmağa başlamış və qaza olan tələbatı ödəmək üçün
digər alternativ resurs mənbələrinin axtarışına başlanmışdır.
Belə təbii resurslardan biri də qaz-hidratlardır.
Qaz-hidratlar həlilik geniş istismar olunmayan təbii qaz
mənbəyi olub öz ehtiyatına, geniş sahələrdə və dayaz
dərinliklərdə yayılmasına, eyni zamanda, həcmcə çox sıx
olmasına görə təbii qazdan fərqlənir və onun alternativi ola
bilər. Qaz-hidratlar müəyyən termobarik şəraitdə qazın su ilə
molekulyar qarışığından ibarət halıdır .Belə birləşmələr sabit
şəraitdə özünün bərk aqreqat halını saxlayır-qarı və ya buzu
xatırladır.
Dünya okeanın dibində olan qaz-hidratların proqnoz
ehtiyatı təbii qaz ehtiyatlarından dəfələrlə çoxdur. Tədqiqatlara
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görə qaz-hidrat ehtiyatlarının cəmi 10%-i çıxarıla bilərsə bu
miqdar bütün dünya üzrə neft, kömür və qazın cəm
ehtiyatından ekvivalent ölçüdə 2 dəfə çox ola bilər. Hələlik
qaz-hidratların istismar texnologiyası mövcud deyildir. Lakin
Yaponiya hazırda Yapon dənizi dibindən 7 trln m3 –dən çox
həcmdə qaz-hidratın sınaq istismarına başlamağı planlaşdırır və
belə bir texnologiya artıq yaradılmaqdadır. Mütəxəsislərin
fikrincə, Tokio şəhəri yaxınlığındakı bir qaz-hidrat yatağının
ehtiyatı Yaponiyanın müasir səviyyəli qaz tələbatını 100 il
ödəyir.
Orta və Cənubi Xəzərin dənizdibi çöküntülərində
müşahidə edilən qaz çıxışları da qaz-hidratların mövcudluğu ilə
izah edilir.
Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı neft-qaz
yataqlarında və bir sıra perspektivli sahələrdə aparılan
kompleks mühəndisi-geoloji tədqiqat işləri zamanı müəyyən
edilmişdir ki, əksər sahələrdə kəşlişin üst hissələrində və ya
dənizdibi zonalarda qaz yığımları mövcuddur. Bundan əlavə
müxtəlif sahələrdə qazılmış quyularda kəslişin üst hissələrində
baş verən qaz təzahürləri və qrifonlarda az dərinliklərdə qaz
yığımların olmasına dəlalət edir.
Neftçala-dəniz, Bahar, Pirallahı-dəniz, Abşeron bankası,
İnam sahələrində aparılmış seysmoakustik profilləmə işləri
zamanı dənizdə çoxsaylı qaz çıxışları qeydə alınmışdır.
Lənkəran-dəniz, Çıraq ,Azəri, Kəpəz, Şahdəniz ,Abşeron və
digər strukturlarda da kəslişin üst hissələrində qaz yığımları
müşahidə olunur.
Xəzər dənizində müşahidə olunan çoxsaylı qaz çıxışları
əksərən palçıq vulkanları bəzən isə qaz yataqları ilə
əlaqədardır. Bu sahələrdən götürülmüş kern və dənizdibi su
nümunələrində qazla doyumluluq çox yüksəkdir.
Qaz-hidrat baxımından ən əlverişli termodinamik və
geoloji şərait Cənubi Xəzərin qərbində mövcuddur: Dənizin
dərinliyi 300-1000 m dənizdibi temperatur 60C-dən aşağı və s.
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Xəzər dənizində su heyvanları və balıqların bəzən kütləvi
surətdə məhv olmasını mütəxəssislər dəniz dibində qazhidratların dağılması ilə əlaqələndirirlər. Belə ki, son illər kilkə
balıqlarının məhvində texnogen amil aşkarlanmamış onların
qəlsəmələrində və əzələlərində qazabənzər maddələr aşkar
edilmişdir.
Dənizdə mühəndis-texniki işlərin təhlükəsiz aparılması
qəza hallarının qarşısının alınması üçün Xəzər dənizinin dib
çöküntülərinin daha ətraflı öyrənilməsi çox vacibdir. Bu hal
Xəzər dənizində o cümlədən Azərbaycan sektorunda qazhidratların planlı şəkildə öyrənilməsi zərurətini yaradır.
ŞAMAXI-QOBUSTAN ÇÖKƏKLİYİNDƏ
TEMPERATURUN PAYLANMASINDA PALÇIQ
VULKANİZMİNİN ROLU
Tələbə:
Mejdunov Sadiq Vahid oğlu
III kurs, qrup 103.5

Elmi rəhbər:
dos. G.C.Nəsibova

Şamaxı-Qobustan sinklinoriumu
palçıq vulkanlarının
geniş inkişaf etdiyi çökəkliklərdən biridir. Böyük Qafqazın
cənub-şərq batımının cənub-qərb yamacında yerləşən Şamaxı
Qobustan çökəkliyi mürəkkəb struktur-tektonik quruluşa malik
olması ilə səciyyələnir.
Çökəklik geomorfoloji, tektonik,
litoloji-stratiqrafik xüsusiyyətlərinə və həmçinin neftqazlılığına
görə Şamaxı, Şimali Qobustan, Mərkəzi Qobustan, CənubQərbi Qobustan, Cənub-şərqi Qobustan və Ələt tektonik
zonalarına ayrılır. Şimal zonada Astraxanka, Kürdəmiç,
Nabur, Qaracüzlü və s. palçıq vulkanlarının ayrı-ayrı kiçik
konusları müşahidə edilir ki, bunlar da morfoloji cəhətdən
cənuba doğru böyüyürlər. Mərkəzi zonada Şıxzəyirli, Şıxıqaya,
Qırqışlak və s. palçıq vulkanlarının konusları qeyd edilir ki,
bunlar da morfoloji cəhətdən cənuba doğru böyüyürlər. Cənub
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zonada Toraqay, Kənizədağ, Dəvəlidağ, Ütəlgi, Çapılmış və s.
bu kimi, yüksəkliyi 150-250 m arasında dəyişən palçıq
vulkanları
vardır.
Cənubi
Qobustanın
cənub-qərb
yarımzonasında Nardaranaxtarma, Zəgirdağ, Ayazaxtarma,
Çeyildağ, bu zonanın cənub sərhəddi boyu uzanan Ələt
tektonik zonasında Daşmərdan, Solaxay, Ayrantökən,
Qoturdağ, Qırdağ palçıq vulkanları var. Qeyd etmək lazımdır
ki , baxmayaraq ki, şimal tektonik zona sıxılma gərginliklərinin
intensiv olduğu məkanda yerləşir, burada inkişaf edən palçıq
vulkanlarının konusları ölçülərinə görə nisbətən kiçikdir.
Mərkəzi tektonik zonada inkişaf etmiş palçıq vulkanlarının
konuslarının morfologiyası və ölçüləri şimal zonadakı palçıq
vulkanlarına nisbətən böyuk, cənub zonada yerləşən palçıq
vulkanlarının konuslarının morfoloji quruluşu və ölçüləri isə
daha böyükdür, baxmayaraq ki bu zona sıxılma gərginliklərinin
intensiv olduğu ərazidən nisbətən uzaqda yerləşir. Beləliklə,
Şamaxı-Qobustan çökəkliyinin palçıq vulkanları şimaldan
cənuba doğru morfoloji cəhətdən dəyişirlər və böyüyürlər. Bu
hal palçıq vulkanlarının əmələ gəlməsi üçün əsas amillərdən
olan çökmə qatın litofasial tərkibinin və süxurların sərtlik
dərəcəsinin həmin istiqamətdə dəyişməsi ilə də əlaqədardır.
Yəni bu istiqamətdə kəsilişin gillilik faizinin 48%-dən
(Mezozoyda) 71%-ə (MQ-da) arması iri konuslu palçıq
vulkanlarının əmələ gəlməsində əsas rol oynamışdır.
Litoloji amil və uyğun olaraq neftli-qazlı çöküntülərin
kəsilişinin müxtəlif istilik fiziki xüsusiyyətləri yerin istilik
xarakteristikasını əks etdirir. Kəsilişin çox gilli lay dəstələri
temperaturun nisbətən kəskin artması ilə xarakterizə olunur.
Cənub Qobustan istiqamətdə temperaturun armasının başqa bir
səbəbi də kəsilişin gilliliyinin çox olmasıdır.
Palçıq vulkanları Yer təkinin geotermik şəraitinə təsir edən
əsas amillərdən biridir. Azərbaycan neft-qaz yataqlarının
geotermik tədqiqinə həsr olunmuş bir çox əsərlərdə palçıq
vulkanlarının Yer təkinin geotermik şəraitinə olan təsiri qeyd
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edilmişdir. Öyrənilmiş yataqların tədqiqi göstərir ki, geotermik
pillələrin anomal yüksək temperatur zonası bir qayda olaraq
palçıq vulkanları ilə mürəkkəbləşmiş sahələrə uyğun gəlir.
Palçıq vulkanlarının fəaliyyəti uyğun istilik anomaliyalı
sahələrə səbəb olur. Şamaxı-Qobustan çökəkliyində müxtəlif
dərinlik intervalları üçün qurulmuş geotermik xəritələrdən
görünür ki, temperatur qiymətləri şimal zonadan cənub, yəni
daha böyük konuslu palçıq vulkanlarının olduğu zonaya
doğru artır. Temperaturun artması qazın tərkibində metanın
miqdarının armasına tamamilə
uyğundur. Belə ki, neft
yataqları neftqaz və kondensat yaxud qaz yatağı ilə əvəz
olunur.
UZUN MÜDDƏT İŞLƏNİLMƏDƏ OLAN
PİRALLAHI YATAĞININ
GEOLOJİ-MƏDƏN SƏCİYYƏSİ
Magistr:
Şabanova Şəlalə İlqar qızı
II kurs, qrup A1116

Elmi rəhbər:
dos. L.Ə.Abdullayeva

Pirallahı yatağı Bakı şəhərinin mərkəzindən 60 km
məsafədə yerləşir. Yatağın bir qismi Pirallahı adasına düşür, bir
qismi isə Xəzər dənizinin nisbətən dayaz (15-m qədər)
hissəsində yerləşir.
Stratiqrafik cəhətdən yatağın geoloji quruluşunda ümumi
qalınlığı 1500 m. çatan orta miosen-müasir xəzər yaşlı
çöküntülər iştirak edir. Şimal-Şimali qərb istiqamətdə uzanan
braxiantiklinalın şimal qırışığı tektonik qırılmalarla 3 bloka
bölünmüşdür.
İşlənilmənin səmərəli başa çatdırılması və quyuların
istismar müddətini uzatmaq məqsədilə onların vaxtından əvvəl
sıradan çıxmasına təsir edən amillərin kəmiyyət və keyfiyyət
baxımından tədqiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Beləki, təyin edilmişdir qalıq balans ehtiyatı 97% ,
çıxarılabilən ehtiyatı isə 3% təşkil edir. Yatağın ehtiyatının
kifayət qədər olması əsas verirki burada müasir üsullardan
geniş istifadə olunsun. Tədqiq etdiyimiz Pirallahı yatağında bu
üsullardan lay daxili yanma üsulu tətbiq edilmişdir.
İlk dəfə Lay daxili yanma üsulunun tətbiqi Şimal
qırışığının quru sahəsində 208 saylı (horizont QDü) quyuda
12.11.1973-cü ildə həyata keçirilmişdir. Quyuya əvvəlcə
gündəlik 10-12 min m3 hava vurulmuş, 1974-cü ilin mart
ayında hava vurulmasını gündəlik 5000 m3-dək azaltmışlar.
27.07.1974-cü ildə quyuya KTQH-10 qurğusu ilə
elektrikqızdırıcı 617m dərinliyə endirilmiş və qızdırılacaq
intervalda temperatur 210-220 C0 çatdırılmışdır. Cihazlar
quyuda (Termoparada) temperaturun 750-780 C0 qalxdığını
qeydə almışlar. Proses başlanandan 32 saat sonra qızdırıcı
söndürülmüşdür. Qızdırıcı söndürülüb qaldırıldıqdan 3,5 ay
keçdikdən sonra belə, mütəmadi olaraq hava vurulmasına
baxmayaraq quyudibində temperatur 120 C0 təşkil etmişdir.
Ümumilikdə bu prosesin tətbiqindən 1987-ci ilin oktyabr
ayına qədər müxtəlif kustlar üzrə 15 quyuda (208, 800, 801,
148, 813, 830, 844, 512, 451, 464,172, 628, 843, 220 və 660
saylı quyularda) tətbiq edilmişdir.
Prosesin həyata keçirildiyi ildən 2009-cu ilin hesabat
dövrünə qədər 158,4 min ton əlavə neft əldə edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, LDY prosesinin tətbiq və
inkişaf etdirildiyi müddətdə qum tıxaclarının yaranması
səbəbindən quyulardan stabil maye hasilatının alınması
mümkün olmamışdır. İstilik «dilləri»nin işlək quyulara tərəf
yönəlməsi nəticəsində
bu quyularda quyudibi zonasının
dağılması, quyuların texniki səbəbdən sıradan çıxması, və
həmçinin sıxılmış havanın çatışmaması səbəblərindən prosesin
həyata keçirilməsi dayandırılmışdır.
Lakin gördüyümüz kimi LNA üsullarının tətbiqi
nəticəsində xeyli miqdarda əlavə neft əldə etmək mümkündür,
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bu səbəbdən lokal zonaları təyin edib və oraya uyğun gələn
termiki üsulların digər modifikasiyalarının istifadəsi məqsədə
uyğun hesab edilə bilər.
ABŞERON-BALXANYANI ZONASINDA QALA LAY
DƏSTƏSİNİN SEDİMENTOLOJİ ƏSASLARI
Tələbə:
Seyidova Aytən Anar qızı
IV kurs, qrup 173.4

Elmi rəhbər:
ARDNŞ Geologiya Geofizika və
üzrə vitse-prezidentinin müşaviri
E.B.Bağırov

İşimizin əsas məqsədi öyrənilən ərazidə Qala lay dəstəsini
sedimentoloji təhlil etməkdir. Əlimizdə olan karotaj
məlumatlarının əsasında Qala dövründə Abşeron-Balxanyanı
zonasında ÇTŞ, burada ayrılan tsikllər araşdırıldı və nəticədə
neft-qazlılıq cəhətdən perspektivliyi müəyyən etmək üçün əldə
edilən məlumatlarlar analiz edildi.
Qala lay dəstəsinin sedimentoloji tədqiqatını bir antiklinal
xətt üzrə beş yataqda – Çilov, Həzi Aslanov, Palçıq Pilpiləsi,
Neft Daşları, Günəşli və Neft Daşları ilə Günəşli arasında
yerləşən Oğuz strukturunda apardıq.
Qala dövrü qısa geoloji müddəti əhatə etməsinə
baxmayaraq, araşdırma zamanı altı müxtəlif çöküntütoplanma
şəraitinin eyni amanda baş verməsi müəyyən etdik. Deməli bu
dövrdə çöküntütoplanma çox mürəkkəb şəraitdə baş verib. Bu
çöküntütoplanma şəraitləri aşağıdakılardır:
Tək kanallar - yalnız bir qol və bircinsli qumlarla
xarakterizə olunur.
Şaxələnmiş kanallar - daha mürəkkəb litoloji tərkibə
malikdir və çoxlu qollara parçalanmış olur.
Proqradasiya - dəniz səviyyəsinin sabit qalması şərti ilə
onun sahilə doğru irəliləməsi və dəniz dibinə doğru getdikcə
gilliliyin artması.
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Barlar - böyük qum kütlələridir, laqun şəraitinin
formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Sahilyanı - əsasən iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqədar üç
fazanın təkrarlanması ilə qum-gil çöküntülərinin növbələşməsi
ilə xarakterizə olunur.
Laqun – laqunalar, okeana yalnız bir çıxışı olan, barlarla
əhatələnmiş qalın gil çöküntülərinə malik ərazilərdir.
УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛУБОКО
ПОГРУЖЕННЫХ СТРУКТУР ЮЖНОКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
Cтудент:
Шубина Софья Сергеевна
II курс, группа 104.5

Научный руководитель:
дос. Е.Ю.Погорелова

Южно-Каспийская впадина является крупнейшим
бассейном осадконакопления, который занимает южную,
глубоководную, часть Каспийского моря. С востока в нее
продолжается Западно-Туркменская и с запада НижнеКуринская низменности. Апшеронский порог (зона
субдукции) является Северной границей Южной
Каспийской впадины. Повышенная сейсмичность и
молодой неоген-четвертичный вулканизм характеризуют
западную, а также южную границы Южно-Каспийской
впадины (микроплиты).
Преимущественно крупные месторождения газа и
нефти в море приурочены к южной антиклинальной линии
Бакинского архипелага и Апшероно-Прибалханской
антиклинальной
зоны;
особенно
существенно
концентрация первичных ресурсов, расположенных на
суше Азербайджана, прослеживается на Апшеронском
полуострове.
В большем случае ресурсы нефти и газа указанного
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региона связаны с продуктивно-красноцветной толщей
нижнего плиоцена.
Мезозойские и палеоген-миоценовые отложения в
области Южного Каспия погружены на большую глубину,
со значительно приподнятыми тектоническими зонами
связаны перспективы их нефтегазоносности. К этим зонам
относится Северо-Апшеронская зона поднятий. Она
является более приподнятой тектонической зоной Южного
Каспия, которая состоит из двух антиклинальных линий. В
их пределах выявлено и разведано приблизительно около
двадцати
структур.
В
данное
время поисковоразведочным бурением
охвачено
около
десяти
(Абшерон кюпеси, Гилавар, Хазри и др.) и выявлено почти
столько же перспективных нефтегазоносных структур,
среди
них: Абшерон кюпеси,
ЗападноАбшеронская, Новханы,
Дан Улдузу, Хамдам, Ашрафи,
Карабах.
Кристаллический фундамент ЮКВ разбит на блоки
(покрытые мощным осадочным слоем) глубинными
разломами, являющимися путями миграции для
углеводородов, то целесообразно обратить свой взор на
приразломные структуры как осадочного чехла, так и
кристаллического фундамента в свете последних
обнаружений
углеводородов
в
кристаллическом
фундаменте втором нетрадиционном объекте поиска.
Мировой опыт показывает, что в различных регионах мира
в разных геологических условиях в фундаменте могут
содержаться довольно крупные скопления УВ, которые
установлены на древних (Северная и Южная Америка) и
молодых платформах (Западная Сибирь, Западная Европа),
в пределах мезозоид (шельф Вьетнама), в межгорных
впадинах
молодых горноскладчатых областей
(Венесуэла).
Данные
утверждения
приводит
к
умозаключению, что фундамент осадочных бассейнов
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регионально нефтегазоносен, и из этого следует, что он
должен
быть
включен
в
сферу поисковоразведочных работ на нефть и газ так же как и осадочный
чехол.
TEXNOGEN QRUNTLARIN
YAXŞILAŞDIRILMASINDA POLIMER BITUMLU
MATERIALLARIN TƏTBIQI
Tələbə:
Sultanova Səidə Altay qızı
III kurs, qrup 111.5

Elmi rəhbər:
dos. E.İ.Mehdiyev

Süxurların fiziki-mexaniki formalaşmasına və onların
yatım şəraitinə təsir edən geoloji proseslərin mühəndisi –
geoloji tədqiqi bütün kapital tikinti sahələri üçün birinci
dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bura əsasən
süxurlardan mühəndisi qurğular üçün təbii bünövrə, onların
inşası üçün yerli material və həmin qurğunun yerləşəcəyi mühit
kimi istifadə edən sahələr daxildir. Bütün bunlara baxmayaraq
əksəriyyət hallarda, süxurların fiziki-mexaniki xassələri
(yüksək çatlılıq, qeyri-qənaətbəxş möhkəmlik, suya qarşı
davamsızlıq, yumşaqlıq, tərkibində üzvi qarışıqların həddindən
çox olması və s.) bu və ya digər qurğu tikilərkən onlara qarşı
irəli sürülən texniki tələblərə tam cavab vermir. Buna görə də,
çox tez-tez tikinti meydançalarında süxurların fiziki-mexaniki
xassələrinin süni olaraq tələb olunan istiqamətdə
dəyişdirilməsinə ehtiyac yaranır.
Bu məsələinsan fəaliyyəti nəticəsində toplanan texnogen
qruntlar üçün daha çox aktualdır. Məsələn, tikinti zamanı
faydalı qazıntılar çıxarılarkən yerin üst səthindən yüz minlərlə
müxtəlif qruntlar götürülür və ya çıxarılır. Bundan başqa, insan
çox miqdarda yeni qruntlar – məişət və sənaye tullantıları
yaradır ki, onlar da çox az öyrənilmişdir. Qalınlıqları 1-10 m
arası dəyişir. Bəzən çox da ola bilir.
Yayılma xarakterlərinə görə texnogen çöküntülər 4
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kateqoriyaya bölünürlər:
-geniş ərazili (əsasəngətirmə);
-xətti uzanmış (uzun xəndək, yol örtükləri, yarğan və s.);
-yerli ocaqlar xarakterli (doldurulan karyer və bataqlıqlar,
tikinti meydançaları və s.);
Texnogen qruntların mənşəyinə görə təsnifatı belədir:
a) tökülmüş; b) gətirilmiş; c) süni su hovuzlarda çökdürülmüş;
d) süni dəyişdirilmiş və meliorasiya yolu ilə yaradılmış.
Tökülüb doldurulmuş (tikinti mənşəli) qruntlara daha teztez rast gəlinir. Yerli qruntların qarışığı olan belə qruntlardan,
yolların, ərazilərin planı tutularkən geniş istifadə edilir. Sənaye
və məişət tullantıları ən arzu olunmaz tullantılardandır.
Bu növ qruntlar üzərində tikilmiş bina və qurğuların
qeyri-bərabər deformasiyası və oturmaları deformasiyaların bir
neçə səbəbi olduğunu göstərir:
1) Tərkib və xassələrinə görə fərqli qruntların bina və
qurğuların bünövrəsində yerləşməsi (löslər və
gətirilmiş qruntlar və s.);
2) Tökülmüş qruntların qeyri-bərabər qalınlıqları;
3) Qeyri-həmcins tərkibin olması və 60%-ə qədər üzvi
maddələrin qruntun tərkibində iştirakı.
Texnogen mənşəli gətirmə qruntlar kompleksinə inşaat
və dağ tipli qruntlar daxildir. Xüsusi olaraq yaradılmış
massivlərin və həmçinin dambaların qruntların inşaat tipinə
daxildir.
Gətirmə qruntların dağ tipləri açılmış süxurların
uçurumlara tullantısı zamanı əmələ gəlir.
Gətirmə qruntlar 3 qrupa bölünürlər:
1) planlı surətdə yerləşdirilmiş gətirmələr;
2) istehsalat tullantıları və qrunt tökülmələri;
3) sənaye və məişət tullantıları anbarları.
Birinci qrup tərkibinin və yerləşməsinin həmcinsliyi,
yüksək sıxlıq, bərabər sıxılma göstəriciləri ilə fərqlənir.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
НА НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРАХ БАКИНСКОГО
АРХИПЕЛАГА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Cтудент:
Рзаев Рауль Марсель оглы
III Курс, группа 102.5

Научный руководитель:
дос. Е.Ю.Погорелова

На сегодняшний день поисково-разведочные работы
проводились на более чем 20 площадях Бакинского
архипелага. Здесь были открыты крупные нефтегазовые
месторождения Сангачал-дениз, Дуванны-дениз, ХараЗира, Алят-дениз, 8 Марта, Булла-дениз, Гарасу, Умид.
Промышленная нефтегазонасыщенность на всех
разрабатываемых месторождениях в основном связана с V,
VII горизонтам ПТ и приурочена к северо-восточным
крыльям складки. Так же установлена газоносность VIII
горизонта (НКП) на площадях Дуванны-дениз, Хара-Зира
и Хара-Зира-дениз.
В настоящее время привлечены к поисковоразведочному бурению структуры Умид, Санги-Мугань,
Дашлы, Сабаил, Янан-Тава, Аташкях, Зафар-Машал и
другие.
Следует отметить, что с начала разработки по
настоящее время объем добычи нефти и газа по всем
разрабатываемым месторождениям Бакинского архипелага
составляет около 90 млн. т нефти и конденсата и 100
миллиардов кубометров газа.
Учитывая это, целесообразно развернуть поисковоразведочные работы в данном нефтегазоносном районе.
Было выявлено, что в пределах структур Сангачалдениз, Алят-дениз, Хара-Зира адасы, Булла дениз в целом
глины преобладают над песками. На площади Сангачал64

дениз согласно полученным данным V горизонт ПТ
представлен в основном глинистой литофацией (89%).
Песчанистость VII горизонта на структуре уменьшается в
западном и северо-западном направлениях. Значения
коэффициента пористости для этих двух интервалов в
целом
не
превышают
16%,
а
коэффициента
нефтенасыщенности - 0,56.
Почти на всех разрабатываемых
структурах
Бакинского
архипелага
35-40%
скважин
были
ликвидированы из-за разных видов осложнений при
бурении.
Все осложнения и аварии в процессе бурения на
Бакинском архипелаге, возникают в основном по трём
причинам.
1) Водопроявления. 2) Газопроявления разных
горизонтов. 3) Аномально высокие пластовые и поровые
давления на разных глубинах.
В результате анализа фактического материала
установлено, что 30-35% осложнений приходится на
сильные газопроявления.С целью детального изучения
геологического строения следует продолжить здесь
комплексные геофизические исследования.Так, по новым
сейсмическим данным достаточно уверенно можно
предположить, что сводовые части многих погребенных
структур не нарушены, и по сейсмическим особенностям
эти структуры представляют практический интерес для
поиска залежей УВ в отложениях ПТ и Абшеронского
яруса.
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ГЛУБОКО ПОГРУЖЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Cтудент:
Cулейманов Бахруз Васиф о.
III Курс, группа 102.5

Научный руководитель:
дос. Е.Ю.Погорелова

Бакинский архипелаг входит в систему ЮжноКаспийской впадины, которая, в свою очередь охватывает
акваторию Южного Каспия и сопредельные территории
суши:
Западно-Туркменскую
низменность
и
Нижнекуринско-Гобустанский район Азербайджана.
Бакинский архипелаг - одна из тектонических зон
Южно - Каспийской впадины, с продолжающимися
непрерывно складкообразовательными движениями.
Известно, что часть западного шельфа Южно Каспия
занимает тектоническая зона Бакинского архипелага, для
которой характерны значительная толщина плиоценчетвертичных отложений, наличие линейно вытянутых и
осложнённых разрывными нарушениями структур.
Исследователями здесь выделяются от пяти до семи
антиклинальных линий, разделённых синклинальными
прогибами, которые являются продолжением в море
складок , установленных на суше. Одна из таких зон
охватывает,
осложнённые разрывными нарушениями,
линейно вытянутые складки Дашгиль-Алят-дениз.
В
тектоническом
отношении
соседние
антиклинальные поднятия Умид и Бабек представляют
собой единую структуру, разделённую небольшой
седловиной,
осложнённой
погребённым
грязевым
вулканом, перекрытым сабунчинскими и вышележащими
отложениями. Общая длинна складки по последней
замкнутой стратоизогипсе составляет 7500 метров.
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Известно, что к важнейшим критериям оценки
перспектив нефтегазоносности бассейнов относятся также
объем осадочного накопления и частота открытия крупных
и крупнейших месторождений нефти и газа.
Объем осадочного накопления ЮКВ оценивается
порядка 3,25 миллионов кубических километров. Толщина
осадочного комплекса составляет более 25 км, который
состоит из мощной толщи отложений преимущественно
терригенно- карбонатного состава от юры до антропогена
включительно.
Значительная часть выявленных в продуктивной
толще (ПТ) Азербайджана залежей нефти и газа
(газоконденсата) приурочена к ее «апшеронской фации»,
образованной за счет дельтовых отложений палео-Волги.
В Ввиду открытия и эксплуатации местоскоплений
УВ в пределах Бакинского архипелага, было бы
целесообразно обратить внимание на глубокопогруженные
структуры, т.к. антиклинальные линии имеют тенденцию
погружения к ЮВ.
DAŞKƏSƏN DƏMİR FİLİZİ YATAĞININ
İŞLƏNMƏSİNDƏ YARANAN TULLANTILARIN
TƏDQİQİ VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ
Magistr:
Xankişiyev Vahid Yunis o.
II kurs, qrup A1426

Elmi rəhbər:
dos. H.M.İbrahimov

Məlumdur ki, dağ-mədən müəssisələrində bərk faydalı
qazıntıların çıxarılması, emalı və zənginləşdirilməsi zamanı
müxtəlif növ tullantılar yaranır. Bu tullantıların əksər hissəsini
açılış və yan süxurlar təşkil edir. Bunlardan əlavə
zənginləşdirmə prosesində yaranan zənginləşmə tullantıları,
yatağın tərkibində kondisiyadan aşağı olan filizlər,
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metallurgiya zavodlarında yaranan şlaklar da dağ-mədən
müəssisələrinin tullantılarına aid edilirlər. Dağ-mədən
müəssisələrində tətbiq edilən texnologiyaya uyğun olaraq
yaranan müxtəlif növ tullantılar bir çox hallarda istifadə
edilmir və ümumi tullantıxanalarda toplanır.
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki,
bu tullantıların əksəriyyəti mineral xammal kimi başqa sənaye
sahələrində istifadəyə yararlıdır. Bu tullantılardan istifadə
etməklə həm onların ətraf mühitə zərərli təsirini aradan
qaldırmaq, torpaq sahələrini tullantılardan təmizləmək, həm də
qum, çınqıl, beton istehsalında xammal kimi istifadə edərək
müəssisə üçün əlavə gəlir əldə etmək olar.
Baxılan bu məsələnin aktuallığı respublikanın dağ-mədən
müəssisələrində yaranmış tullantılardan istifadə vəziyyətinin
lazımi səviyyədə olmaması ilə bağlıdır.
Məqalədə Daşkəsən dəmir filizi yatağının işlənməsində
yaranan tullantılardan istifadə vəziyyəti tərəfimizdən tədqiq
edilmişdir.
İstehsal həcminə görə Azərbaycanda dağ-mədən
müəssisələri arasında mühüm yer tutmuş Azərbaycan
Filizsaflaşdırma Kombinatı Daşkəsən maqnetit filizi yatağının
istismarı zamanı tullantıxanaya üç növ tullantı toplanmışdır:
1) Açılış süxurları və filizi əhatə edən boş süxurlar;
2) Filizin zənginləşdirilməsi zamanı yaranan domna
tullantıları;
3) Zənginləşdirmə zamanı yaranan aqlomerasiya
tullantıları.
Bu mədəndə açılış süxurlarının həcmi ildə 1.5 milyon m3
təşkil edirdi. Çıxarılan bu süxurlar istifadə edilməyib, ümumi
tullantıxanaya yığılmışdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, yatağın şimal sahəsindəki açılış
süxurları yüksək keyfiyyətli çınqıl və qum istehsalı üçün
yararlıdır. Yatağın bu sahəsindəki süxurların yararlılığı
öyrənilib və Ərazi Ehtiyyatlar Komissiyasında (ƏEK) tikinti
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daşı kimi təsdiq edilmişdir.
Müxtəlif illərdə mədəndə toplanan açılış süxurlarının
miqdarı 1-ci cədvəldə verilmişdir.
Cədvəl 1.
Daşkəsən dəmir filizi mədənində toplanan açılış
süxurlarının həcmi, min m3
Mədən üzrə,
İllər üzrə açılış süxurlarının həcmi
min m3
1954-cü ildən 01.01.1976-cı ilə
36503,5
qədər
1976
2874,5
1977
2925,5
1978
2635,5
01.01.1979-cu ilə cəmi
44939,0
01.01.1991-ci ilə cəmi
77439,0
QAZAX BENTONİT GİL YATAĞININ
XAMMALINDAN KOMPLEKS İSTİFADƏNİN
MÜMKÜNLÜYÜNÜN TƏDQİQİ
Magistr:
Qasımov Lətif Şiralı oğlu
II kurs,

Elmi rəhbər
dos. Əliyeva M. H

Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan neft sənayesi
inkişaf etdikcə və bentonit gillərinin istifadə sahəsi
genişləndikcə bentonit gilinə maraq artmağa başladı. 1961,
1963-1965 ci illər ərzində Qazax rayonu Əlibayramı və
Daşsalahlı yataqlarında axtarış-kəşfiyyat işləri həyata
keçirilmiş, 1965-ci ildə isə Qazax rayonu ərazisində nəhəng
Daşsalahlı bentonit gili yatağı aşkar edilmişdir. 1965-1971 ci
illər ərzində aparılan dəqiq kəşffiyat işləri nəticəsində bu
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yatağın ehtiyatının 180 mln.ton olduğu müəyyən edilmişdir.
1971-ci ildən isə bu yatağın istismarına başlanılmışdır. Keçmiş
SSRİ-də ümumi bentonit gillərinin ehtiyatının 37-40%-ni bu
yatağın payına düşür.
Daşsalahlı yatağını örtən süxurların sıxılmaya qarşı
möhkəmliyi 8,6-15,4 mPa arasındadır. Gillərin suda şişmələri
yatağın müxtəlif sahələrindən çıxarılan gilər üçün müxtəlifdir,
yaşılı-şüşə, sarı və ya krem rənginə malik olurlar, plastikliyi
yüksəkdir.
Yatağın açılması və işlənməsi nəqliyatlı sistemlə həyata
keçirilir. Yataqda açılış süxurlarının çıxarılması zamanı
qazıma-partlayış işlərindən istifadə olunur, bentonit gillərinin
çıxarılmasında isə ekskavatorlarla həyata keçirilir.
Bentonit gilləri, həmdə onların emal məhsulları çoxlu
özəl xüsusiyətlərə malikdir və müxtəlif sənaye sahələrində,
xalq təsərrüfatında istifadə olunur. Bunlar neft-qaz
sənayesində, metallurgiya(dənəvərləşdirici kimi) və tökmə
sənayesində (forma qarışığının hazırlanmasında yapışqanlıq
xüsusiyyətinə görə), tikinti sənayesi sahəsində (keramzit
hazırlanmasında), neft emalı sahəsində (neft məhsullarının
təmizlənməsində),neft-kimya sənayesində(sorbsiya xüsusiyyəti
və katalitik aktivlik) , kimya sənayesində(polimer istehsalı,
tullantı suların təmizlənməsində, sintetik kauçuk istehsalında
və s.) ərzaq və yeyinti sənayesində(müxtəlif mayelərin
təmizlənməsində, yağların durulaşdırılmasında), məişət
kimyası
(yuyucu,
təmizləyici,
ağardıcı
tozların
hazırlanmasında), kənd təsərrüfatında (bitkilərin xəstəliklərə
qarşı davamlı olmasında), şaxta tikintisi və hidroenergetikada
(su keçirməzlik xüsusiyyətinə görə) istifadə olunmasıdır.
Çoxsaylı qeyri-filiz faydalı qazıntıları arasında bentonit
gillərinin geniş sahədə istifadə oluna bilməsi bu faydalı
qazıntıya marağı artırır. Hazırda, Daşsalahlı bentonit yatağının
ehtiyatı kifayət qədərdir və yüksək keyfiyyətə malikdir.
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“QAZ-NEFT-MƏDƏN” BÖLMƏSİ
KLASTER ÜSULLARI ISTIFADƏ ETMƏKLƏ
İSTİSMAR PROSESİNDƏ OBYEKTLƏRİNİN
QARŞILIQLI TƏSİRİNİ DİAQNOZLAŞDIRILMASI
Tələbə:
Əliyeva Leyla Həsən qızı
IV-cü kurs, 241.S-4 qrup

Elmi rəhbər
dos. Ə.V.Məmmədov

Neft-mədən təcrübəsində kompressor quyularının
optimal iş rejimlərinin müəyyən edilməsinin neftmədən
təcrübəsində ümumi qəbul edilmiş üsulu, çıxarılan maye həcmi
ilə, vurulan işçi agentin sərfi arasında asılılıq– Qm=Qm (Vi.a.)
əyrisində maye hasilatının, vurulan işçi agentin xüsusi sərfinin
minmum qiymətinə müvafiq olan qiymətinin tapılmasıdır. Belə
fərdi tədqiqatlar əhəmiyyətli dərəcədə enerji məsrəfləri ilə
əlaqədardır. Bu zaman seçilən rejimlər, quyuların qarşılıqlı
təsirin olması səbəbindən, yalnız kiçik
zaman ərzində
«optimal» ola bilər, çünki, hidrodinamik əlaqələr layda
süzülmə axınlarının yenidən bölüşdürməsinə gətirit çıxarır və
təyin olunmuş rejim, bir qayda olaraq pozulur».
Uzun illər ərzində akademik A.X Mirzəcanzadənin
rəhbərliyi altında bütövlükdə ayrıca quyu qrupları üçün vahid
vurma rejiminin təyin edilməsi üzrə nəzəri və təcrübi
tədqiqatlar aparılır ki, bu da enerji məsrəflərin azaldılmasına
imkan verir.
Hər hansı bir quyuda vurulan işçi agentin miqdarının
dəyişməsi, həm quyunun, həm də onunla qarşılıqlı təsirdə olan
quyuların iş rejimlərinin dəyişməsinə səbəb olur.
Texnoloji rejimin təyin edilməsi üçün bütün quyular
fondundan qarşılıqlı təsirdə olan quyuları aşkar etmək lazımdır.
Bu zaman qrup quyular üçün verilən rejim, quyuların
maksimum mümkün olan neft debitini və bütövlükdə quyu
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qrupu üçün işçi agent sərfinin azalmasını təmin etməlidir.
НОВЫЕ МЕТОДЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Студент:
Джордж Тутунжи
IV курс гр. 230.4

Научный руководитель
доц. Е.Е.Шмончева

В представленном докладе нами произведена
классификация способов бурения по различным
признакам: по принципам самого процесса бурения; по
виду привода долота; по ориентации забойной компоновки
в стволе скважины; по виду самого забоя; по давлению в
скважине; по количеству стволов.
Как известно, самым распространенным способом
бурения является вращательный способ, с использованием
ротора, верхнего или забойного двигателя сплошным
забоем.
В докладе кратко рассмотрены такие типы бурения
как вибрационное, дробовое, термическое, взрывное,
гидроструйное, плазменное, ультразвуковое, перфораторное, реактивное и бурение задавливанием.
Также рассмотрено строительство скважины одного
проходного диаметра при бурении на обсадных трубах.
HİDRATYARANMA PROSESİNİN VASİTƏSİ İLƏ
MİNERALLAŞMIŞ SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİ.
Tələbə:
Əliyev Ağabala Məhərrəm oğlu
IV kurs 241.4S

Elmi rəhbər
ass.E.V.Qədəşova

Hazırda qaz hidratları haqqında dünyanın texniki
ədəbiyyatında xeyli sayda məqalələr və məlumat xarakterli
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yazılar
dərc
edilmişdir.
Bu
sahədə
fundamental
monoqrafiyaların sayı isə azdır. Qaz sənayesinə həsr olunan
keçmiş əsrin dərslik kitablarında hidratlar haqqında məlumatlar
pərakəndə halda kiçik bölmələrlə verilmişdir. Hazırda
Azərbaycanın elmi-texniki ədəbiyyatında dilimizdə bütövlükdə
qaz hidratları problemlərinə həsr edilmiş tutarlı bir əsər nəşr
edilməmişdir.
Faza çevrilişləri üzrə qaz və suyun birləşərək sülb
aqreqat halına keçməsi hələ XVIII əsrdə kimyaçılara məlum
olmuşdur. Hidratların dərindən tədqiq edilməsinə isə XX əsrin
əvvəllərin-dən, qaz və qaz-kondensat yataqlarının istismar
edilməsi ilə başlanılmışdır. Bu sahədə keçmiş SSRİ-nin
Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Qaz İnstitutunda, Moskva Neft və
Kimya İnstitutunda və Azərbaycanda Ümumittifaq ElmiTədqiqat və Layihə Qaz İnsti-tutunda geniş miqyasda tədqiqat
işləri aparılmışdır.
Yer kürəsində 1,5 milyard km3-ə qədər suyun təxminən
97%-i dənizlərin və okeanların minerallaşmış sularıdır. Yerdəki 30,5 milyon km3 təmiz suyun da 97%-i qütblərdəki və uca
dağlardakı buzlaqlarında toplanmışdır. Həmin suyun 3%-dən
də az miqdarı (0,88∙106 km3) çaylarda, təmiz sulu göllərdə və
torpağın tərkibində olur. Beləliklə, Yer kürəsinin bütün su
ehtiyatlarının cəmisi 0,06%-i təmiz su payıdır və həmin su
miqdarı Yer səthi üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Təmiz içməli sudan qıtlıq çəkən regionlarda iri süni su saxlanma gölləri,
su təmizləyici sistemləri yaradılır, artezian quyuları qazılır,
irriqasiya şəbəkələri yaradılır.
Müasir sutəmizləmə qurğularının məhsuldarlığı gündə
yüz minlərlə kubmetrə çatır. Əksər hallarda sutəmizləmə
qurğuları gəmilərdə istifadə edilir və təmizləmə üçün
minerallaşmış dəniz və okean suları götürülür. Hazırda
sutəmizləmə sahəsində hidratyaranma prosesindən istifadə
edilməsi ən mütərəqqi üsullardan birisi sayılır. Bu qurğuların
ümumi
iş
prinsipi
"duzlu
su-qaz"
sistemində
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hidratyaranmasına, hidratdan təmiz su alınmasına və duzların
duzlu məhlulda qalmasına əsaslanır.
Sutəmizləyici qurğuların layihələndirilməsində hidratyaradıcı qazlara qarşı aşağıdakı əsas tələblər irəli sürülür:
- "su-qaz" sistemində molyar nisbəti yüksək olmalıdır;
- faza çevrilişləri istiliyi kiçik olmalıdır;
- hidratyaranma prosesinin təzyiqi alçaq, temperaturu isə
yüksək olmalıdır;
- hidratyaranma prosesinin kütlə sürəti yüksək olmalıdır;
- qaz suda və duzlu məhlulda az həll olmalıdır;
-qazlar zərərli olmamalı, ucuz, təhlükəsiz olmalıdır və s.
1-ci şəkildə su təmizləyici hidrat qurğusunun prinsipial
sxemi verilir.

Şəkil 1. Hidrat su təmizləmə qurğusunun prinsipial sxemi
Bu sxem üzrə sutəmizləmə qurğusu aşağıdakı qaydada işləyir. Minerallı su axını əvvəlcə dearatora (1) daxil olaraq orada
özündə həll olmuş qazlardan azad edilir və soyuq təmiz su və
duzlu məhlul axınları ilə ardıcıl olaraq iki istilikdəyişən aparatlarda (2 və 3) soyudularaq reaktora (4) daxil olur. Bu reaktora
həmçinin ressiverdən (5) drossel klapanı vasitəsi ilə maye propan
verilir.
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АНАЛИЗ СУММАРНОЙ ГАЗООТДАЧИ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА КРИВЫХ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ ГАЗА.
Магистр:
Алиев Джавид Расим о.
II курс, группа R2236

Руководитель:
доц. А.А.Мустафаев

В предлагаемых исследованиях рассматривается
возможность определения потенциальной накопленной
добычи газа и прогноза динамики продуктивность газовых
скважин на основе ретроспективного анализа показателей
эксплуатации как в отдельных скважинах, так и
месторождении в целом.
Процесс отбора в газовой залежи описывается
кривыми
падения
добычи,
зависимостями
экспоненциального, гармонического и гиперболического
вида. При осуществлении анализа осуществляется
адаптация данных истории разработки к теоретической
модели.
Предполагая, что динамика в будущем
будет
повторять развитие в прошлом, можно по модели
оценивать как начальные геологические запасы, так и
прогнозировать газоотдачу на определенные моменты
времени истощения пласта.
Анализ кривых падения добычи основан
на
определении функциональной зависимости ,позволяющей
линеаризировать динамику показателей разработки.
Эмпирическое соотношение темпа добычи и
времени в процессе падения добычи описывается Арпсом
q(t)
Di= -dq(t)/dt/q(t)-начальный коэффициент падения ,сут-1
в- коэффициент, определяющий форму кривых падения
добычи
-экспоненциальная,
гармоническая
и
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гиперболическая.
В случае адекватного описания фактических данных
экспоненциального
типа
кривой
линеаризация
представляется в виде: Dit
loq q(t) =loq (qi)при описании гармонического типа кривой
loq q(t) =loq qi-loq(1+Dit)
для гиперболического типа кривой
loq q(t) =loq (qi) -1/b loq (1+bDit)
по линеаризированным зависимостям определяется наклон
прямой, отсекаемый отрезок показывает начальный
дебит.
Указанные значения позволяет определить Di и qi, на
основании чего строится зависимость
q(t)=f (t)
На основе определенной зависимости прогнозируется
динамика отбора, а также суммарная газоотдача из данной
скважины с учетом величины экономически рентабельного
дебита.
Применение методики анализа разработки газовых
залежей
по кривыми падения добычи для подсчета
запасов актуально
в случае когда недостаточно
информации для подсчета объемным методом, в случае
применения метода материального баланса также имеются
затруднения при определении пластового давления в
низкопроницаемых коллекторах по КВД.
Недостатком метода является то, что изменение
схемы разработки месторождения может сильно повлиять
на прогнозные параметры, сделанные по кривым падения
добычи.
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МЕТОД ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ ГАЗА
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА
Магистр:
Алиев Джавид Расим о.
II курс, группа R2236

Руководитель:
доц. А.А.Мустафаев

В предлагаемых исследованиях проанализированы
возможности подсчета запасов газа для различных условий
продуктивного пласта ,таких как ,залежи сухого газа при
упругом режиме, залежи «жирного газа при упругом
режиме, залежи сухого газа с аквидоером.»
Традиционные
методы
подсчета
запасов
углеводородов: объемный и метод материального запасов
имеют свои преимущества и недостатки.
Объемные методы применяется на ранних этапах
разработки
залежи,
пока
количество
добытых
углеводородов невелико.
При этом для получения объективной информации
о запасах газа необходимо имеет достаточное количество
данных, характеризующих реальные условия простирания
пласта и изменение его эффективной мощности. Однако в
начальном периоде разработки объем информационного
массива ограничен, что не позволяет
оценить
геологические условия на глубине, это сказывается на
точности определения параметров объемным методом. По
мере
разработки
залежи,
при
пополнении
информационного массива точность возрастает.
Для определения газосодержащего парового
пространства пласта используют: анализы керна,
каротажные диаграммы, замеры забойного давления,
пробы углеводородов, результаты и использования
скважин.
Указанные данные применяются для построения
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карт (распределение свойств пласта по площади
с
привязкой по глубине).
На основе структурных карт и стратиграфических
профилей устанавливается площадь распространения
пласта и определяется неоднородность, такие как разломы
выклинивания поверхности ГВК. Линии
равной
эффективной
мощности
газонасыщенного
пласта
отражаются на карте изопахит. Объем порового
пространства определяется на основе изменения площади
между изопохитами.
После определения объема газосодержащего
порового пространства проводят расчеты начальных
геологических запасов и оценивают запасы газа на
различных стадиях истощения.
Зависимости для подсчета запасов объемным
методом определяются как режимом вытеснения пласта,
так и характеристикой газа.
Простой , но эффективной альтернативой расчетам
объемным методом является метод материального баланса,
позволяющий определить как начальные геологические
запасы газа, так и извлекаемые запасы на любой стадии
разработки.
Уравнение
материального
баланса
является
иллюстрацией закона сохранение массы.
Указанный метод основан на данных о накопленной
добыче углеводородов и изменения пластового давления.
К точности изменения этих параметров предъявляются
высокие требования.
В отличии от объемных методов, которые могут быть
использованы на начальных стадиях разработки , методы
материального баланса могут применяться
после
определенного периода эксплуатации залежей, часто этот
метод называют эксплуатационным.
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GİLLƏŞDİRİLMİŞ KOLLEKTORLARDA NEFTİN
ÇIXARMA KAFFİSENTİNİN ARTIRILMASI
ÜSULLARI
Magistr:
Kazımov Elşən Mübariz oğlu
II kurs, qrup A2256

Elmi rəhbər:
Dos. S.Mansurova

Neft kollektorlarının tərkibində gil bir neçə faizə çatır ki,
bu da neft yataqlarının işlənməsinin nəticəsinə öz təsirini
göstərir.Məhsuldar layların açılmasına qədər gil hissəcikləri və
lay mayeləri tarazlıqda olurlar. Su ilə quyu doldurulanda hansi
ki öz fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə lay mayelərindən
fərqlənir, nəticədə məhsuldar layda tarazlıq pozulur. Məsələn
gil şişir, ətrafın buxar strukturu dəyişərək effektiv məsamələri
azalır, o da lay mayesinin bir hissəsinin sıxılmasına gətirib
çıxarır və bu da sıxışdırıb çıxartma koffisentini
artırır.Minerallaşdırılmış maye quyuya doldurulduqda adi
sudan fərqlı olaraq gili şişirtmir.Bu da məsaməli sahənin tam
filtirasiyasının sönməsinə gətirib çıxarır.
Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, neftli
kollektorlarda gil hissəciklərinin olub-olmamasından asılı
olaraq, quyuya vurulan mayenin tempraturasının artması ilə
sıxışdırıb çıxartma koffisienti artır.
QUYULARDA SEMENT KÖRPÜLƏRİNİN
QURAŞDIRILMASI
Tələbə:
Bayramov Elvin İlqar oğlu
IV kurs, 241.4S qrup

Elmi rəhbər:
t.e.d. Süleymanov E.M

Layların ayrılaşdırılması təcrübəsində, quyu divarlarının
möhkəmləndiriməsi və quyuda qəza baş verdikdə bəzən sement
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körpüsü qurulmasından istifadə olunur.
Sement körpüsü müxtəlif üsullarla aparılır. Ən effektli
sement körpüsü qurulması aşağıda göstərilən üsulla aparılır.
Prosesi başlamadan quyuda sement körpüsü yaradılacaq
hissənin alt sərhədindən bir qədər aşağıda qazıla bilən paker və
ya manjetli tıxac qoyulur. Burada məqsəd tamponaj
məhlulunun aşağı axmasının qarşısını almaqdır. Əvvəlcə
quyuya aşağı sərhədə qədər boru kəməri buraxıb quyunu təmiz
yuyurlar. Əgər yuyulan hissədə kahlar varsa, onda buraxılan
kəmərdə yanlara yönəldilmiş hidromonitor borucuqları
yerləşdirib sürətli maye şırnağı ilə kahlarda xıltlaşmış qazıma
məhlulunu yuyurlar. Yuyulma qurtardıqdan sonra kəmərin
içərisinə ardıcıl olaraq əvəlcə bufer mayesinin birinci hissəsi,
sonra tamponaj məhlulunu və onun ardınca ikinci hissə bufer
mayesi və onun üstündən də basqı mayesi vurulur.
Tamponaj məhlulunu ondan aşağı və yuxarıda olan bufer
mayesindən iki ayırıcı tıxacla ayırırlar. Basqı mayesini vurub
qurtardıqdan sonra boru kəmərini yavaş sürətlə sement
körpüsünün yuxarı sərhədindən bir qədər yüksəkliyə qaldırıb
saxlayırlar və kəmərin içərisini yuyurlar. Sonra kəməri qaldırıb
quyunu tamponaj məhlulunun bərkiməsi üçün dinc saxlayırlar.
Tamponaj məhlulu kəmərin içərisinə vurulduqdan sonra
onun bir hissəsini kəmər arxası fəzaya keçirmək lazım gəlir. Bu
keçirmə prosesi başmaq səviyyəsində kəmərin içərisində və
həlqəvi fəzadakı təzyiqlər bərabərləşməyənə qədər davam
etdirilir.
Sement daşı əmələ gəldikdən sonra quyuya qazıma
kəməri ilə balta buraxıb körpünün üst sərhədini müəyyən
edirlər və onun üst qatındakı zəif hissəsini qazıyırlar. Sonra
sement körpüsünün hermetiliyini yuxarıdan təzyiqi azaltmaqla
və ya yuxarı borularla layı yoxlama cihazı buraxmaqla və
bəzən də aerasiya ilə səviyyəni azaltma yolu ilə yoxlayırlar.
Əgər yoxlama müsbət nəticə verməzsə və ya sement
körpüsü dağılıb, yuxarıya qalxarsa, onda körpünü qazıyıb
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sement körpüsü qurulması prosesini təkrar aparmaq lazımdır.
QUYULARIN CARİ TEXNOLOJİ İŞ REJİMLƏRİNİN
TƏYİN EDİLMƏSİ
Tələbə:
Əmirli Nuranə Mənsim qızı
IV kurs, 241.S-4 qrup

Elmi rəhbər
dos. Ə.V.Məmmədov

Neftqazçıxarmanın
müxtlif
proseslərinin
diaqnozlaşdırılması məsələlərinin həllinin əsasında qoyulan
fakt, quyuların hasilat və texnoloji göstəticilərinin zamandan
asıllığı öz əsas amplitud-tezlik xarakteristikalarına görə dövrü
və ya demak olar dövrü xarakter daşıyır, yəni dalğavari
rejimdə inkişaf edir, nizamlanmış fluktuasiya kimi təsvir
edilmiş zaman sıralarında təqdim olunur.
Akademik A.X. Mirzəcanzadə tərəfindən təklif edilmiş
diaqnoztik
kriteriya
kimi
zaman
sıralarının
əsas
xarakteristikalarından
istifadə
metodları
idarəetmə
obyektlərinin vəziyyətını təyin etməyə imkan verir.
Beləliklə, gazlift quyularının işnin əsas texnoloji
göstəricilərinin dəyişməsinin fluktual təhlili quyularin işinin
cari vəziyyətini təyin etməyə, məhsulun liftləmə prosesini
diaqnozlaşdırmağa imkan verir. Belə yanaşma xüsusi
hidrodinamik tədqiqatlar aparmadan quyuların iş rejimi
tənzimləmə üçün vaxtında qərar qəbul etməyə imkan verir.
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MAİLİ QUYULARA ENDİRİLMİŞ QORUYUCU
KƏMƏRLƏRİN KEYFİYYƏTLİ
SEMENTLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ
Tələbə:
Alxaslı Fəxriyyə Nəzir qızı
IV kurs, qrup 241.4S

Elmi rəhbər:
dos.R.S. İbrahimov

Neft və qaz quyularının müvəffəqiyyətlə qazılıb istismara
daxil
olması
qoruyucu
kəmərlərin
keyfiyyətli
sementlənməsindən çox asılıdır. Sementlənmə prosesinin qısa
bir vaxt ərzində yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, bu prosesin
keyfiyyətli aparılması quyunun gələcək fəaliyyətini şərtləndirir.
Sementləmə zamanı həlqəvi fəzada qazıma məhluunun
sement məhlulu ilə effektivli sıxışdırılması üçün kəmərin
aşağı-yuxarı hərəkət etdirilməsi və kəmərlərdə ərsin qoyulması
məsləhət görülür. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dərin və maili
quyularda kəmərlər endirildikdən sonra qısa müddət ərzində
tutulduğundan sementləmə zamanı kəmərləri aşağı-yuxarı
hərəkət etdirmək olmur.
Kəmərlərin <başmaq> zonasında möhkəm sement daşı
yaratmaq üçün, xarici təcrübəyə əsasən, kəmər arxasına
əvvəlcə xüsusi çəkisi nisbbətən kiçik olan ( qazıma məhlulunun
xüsusi çəkisinə uyğun) sement məhlulu və sonuncu < başmaq>,
< başmaq>dan 200 m yuxarı olmaq şərti ilə sıxlığı 1820-1840
kg/m3 olan sement məhlulunun vurulması tövsiyə
edilir.Konduktordan başıayaraq bütün texniki kəmərlər
sementləndikdən sonra sement daşı təzyiqə yoxlanmalı və
hidravlik yarılma təzyiqi təyin olunmalıdır.Bütün kəmərlər açıq
lülədə yaylı, kəmər daxilində isə sərt mərkəzləşdiricilərlə
təhciz edilməlidir.
Möhkəm sement daşının alınması üçün kəmərlərin
əvvəlcə nisbətən yüngül, 200 m <başmaq> zonası isə 18201840 kg/m3 sıxlıqlı sementlə sementlənməsi məsləhət
82

görülür.Quyuların möhkəmləndirilməsi prosesinə başlamazdan
əvvəl tamponaj sementinin keyfiyyət göstəricilərinin
laboratoriya şəraitində portlandsementlərə aşılanan standartın
tələblərinə cavab verməsi dərindən tədqiq və təhlil edilməlidir.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ
ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕНЬЮТОНОВСКИХ НЕФТЕЙ
Магистр:
He Xuechen
II kurs, R2236

Научный руководитель:
доц. С.И.Мансурова

Одним из эффективных методов увеличения
нефтеотдачи пластов с трудноизвлекаемыми запасами
является закачка горячей воды и пара.
Анализ
многочисленных
результатов
экспериментов позволил определить, что охват пласта
вытесняемой водой уменьшается с увеличением
соотношения вязкостей нефти и воды. С этой точки зрения
благоприятным считается соотношение порядка единицы и
меньше. Если подвижность нагнетаемой воды больше
подвижности нефти, тогда по мере перемещения воды
водонефтяного контакта, общее сопротивление пласта
(величина, обратная подвижности) уменьшается, так как
при этом растёт зона замещения менее подвижной
жидкости (нефть) более подвижной (вода). Вследствие
этого
происходит
непрерывное
усугубление
неравномерности водонефтяного контакта, а значит и
уменьшения
охвата
вытеснением.
Соотношение
подвижностей в значительной мере определяется
соотношением вязкостей нефти и воды, поэтому, чем
больше соотношения вязкостей нефти и воды, тем меньше
охват пласта вытеснением, тем ниже коэффициент
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нефтеотдачи.
Анализ результатов полученных экспериментов на
площадной закачке горячей воды (при различных
температурах) в пласт, содержащий высоковязкие
неньютоновские нефти, показывают, что рост температуры
закачиваемой воды приводит к повышению нефтеотдачи
пласта, уменьшению объёма закачиваемой воды и
продолжительности процесса.
DƏRİN SULARDA MAİLİ İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMİŞ
VƏ ÜFÜQİ QUYULARIN QAZILMASININ BƏZİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Tələbə:
Ibrahimova Amanə Azər qızı
IV kurs, qrup 235.4

Elmi rəhbər:
dos.R.S.İbrahimov

Məlumdur ki, dərin sularda maili istiqamətləndirilmiş və
üfüqi quyuların qazılmasının, quyuağzı avadanlığın və digər
işlərin bəzi xüsusiyyətləri var.
Quyu
profilinin
düzgün
seçilməsi
maili
istiqamətləndirilmiş və üfüqi qazımada böyük əhəmiyyətə
malikdir, hansını ki, elə seçmək lazımdır ki, onun
uzunmüddətli və qəzasız istismarını təmin edərək, minimal
vaxt və vəsait xərclərində hər hansı bir mürəkkəbləşmə
olmadan onu layihə dərinliyinə çatdırmaq mümkün olsun.
Profilin tipinin seçilməsi, quyuların qazılması
şəraitlərinin, yatağın geoloji kəsilişini əmələ gətirən süxurların
möhkəmlik xarakteristikalarının, istifadə edilən QKAH-lar
üçün xarakterik olan əylmələrin qanunauyğunluqlarının,
quyuların istismarı zamanı tətbiq edilən üsulları və texniki
vasitələrin nəzərə alınması ilə həyata keçirilir.
Təcrübənin göstərdiyi kimi, qeyd edilən quyuların
qazılması yeni neft və qaz yataqlarının mənimsənilməsini
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sürətləndirir, layın debitini və neft verməsini artırır, kapital
qoyuluşunu azaldır, quyuların xidmət və təmirini yüngülləşdirir
və sadələşdirir.
Stasionar özüllərdən quyuların qazılması təcrübəsinin
əsas xüsusiyyətlərindən biri, hətta dənizin nisbətən kiçik
dərinliklərində istiqamətləndiricinin yerinin qazılması və onun
buraxılmasıdır ki, bu da bəzən mürəkkəbləşmələrə gətirir,
hansıların ki, səbəbi baltanın quyudibinə çatdırılmamasıdır,
həmçinin konduktorun, suyun dövranının olmaması, dəniz
suyunun yuyub aparması və s.
Dəniz və quru şəraitlərində qazımanın funksiyaları bütövlükdə
ekvivalentdir. Lakin, yuxarı (sualtı) hissədə quyuların
konstruksiyası ilə, quyunun lüləsinin qazılması ilə avadanlıqla
və quyuağzının tullanışa qurğuları ilə, konservasiya ilə və s.
bağlı olan bir sıra xüsusiyyətlər vardır. Bütövlükdə dənizdə
quyuların qazıma prosesinə təbii, texniki və texnoloji faktorlar
təsir edir. İşlərin təşkil edilməsini, texnikanın konstruktiv
sınanmasını, onun dəyərini, qazımanın geoloji informativliyini
və s. təyin edən təbii amillər ən böyük təsir göstərir.
Hidrometeoroloji şəraitlər dənizin dalğalanması ilə, onun
buz və temperatur rejimləri ilə, suyun səviyyəsinin dəyişmələri
ilə (qabarmalar-çəkilmələr, düşmələr-qalxmalar) və onun axın
sürəti ilə, görünmə dərəcəsi ilə (dumanlar, aşağı buludluluq,
çovğunlar, yağıntılar) xarakterizə olunur.
QAZIMA KƏMƏRININ VƏ QORUYUCU BORULARIN
TUTULMASINA QARŞI MÜBARIZƏ
Tələbə:
İbrahimzadə Şüküfə Mənsur qızı
IV kurs, qrup 233.4

Elmi rəhbər:
b/m ŞirinovM.M.

Qazıma kəmərinin və qoruyucu boruların tutulması
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qazımada ən geniş yayılmış ağır və bəzən aradan qaldırılması
çox zəhmət və vəsait tələb edən mürəkkəbləşmələrdən biridir.
Qazıma borularının tutulması novların əmələ gəlməsi (nov olan
sahədə
tutulma),
təzyiq
düşgüsündən
(diferensiyal
tutulma),quyu lüləsinin daralmış hissələrində, quyu divarının
uçulmasından, salnikyaranmadan və s. baş verir .
Borunun tutulmasının iki əsas tipi məlumdur: mexaniki və
diferensial .
Mexaniki tutulma əsasən qazıma kəmərinin mexaniki
tutulmasının üç əsas səbəbi var: maneə, tıxac yaranması və
quyu lüləsinin həndəsi forması.
Diferensial tutulma boru hərəkətsiz və ya çox kiçik
sürətlə hərəkət etdikdə baş verir. Onun səbəbi -- hidroststik
təzyiqin yüksək olması, qazıma məhlulunun şirələdiyi səthin
qalın olması, qazıma məhlulunun sıxlığının yüksək olması
həmçinində qazıma məhlulunun tərkibində bərk hissəciklərin
həddən çox olmasıdır.
Qazıma təcrübəsində qazıma və qoruyucu kəmərləri azad
etmək üçün bir sıra üsullar tətbiq edilir. Böyük olmayan
tutulmaları, əsasən, qazıma kəmərinin çoxlu sayda bir-birini
əvəz edən endirilməsi və qaldırılması, neft vannasının
qoyulması və rotor vasitəsilə döndərilməsi yolu ilə aradan
qaldırılmasıdır. Qazıma kəmərinin endirilməsi və qaldırılması
zamanı boruya tətbiq edilən qüvvə kəmərin öz çəkisindən bir
az çox ola bilər və borunun, həmçinin də tal sisteminin
möhkəmliyi ilə məhdudlaşdırılır. Ona görə də qazıma
kəmərinin çoxlu sayda bir-birini əvəz edən endirilməsi və
qaldırılmasından əvvəl vışkanın, tal sisteminin, bucurqadın
vəziyyəti və möhkəmliyi, həmçinin çəki indiqatorunun
vəziyyəti də yoxlanılmalıdır. Əgər bu zaman alətin tutulmanı
ləğv etmək mümkün olmasa , ondan sonra görüləcək işlər
tutulmanın növündən asılı olacaqdır. Belə ki, təzyiq düşküsü
nəticəsində baş verən tutulmalar, əsasən, maye vannaları (neft,
su, turşulu məhlul və qələvi) tətbiq etməklə azad edirlər.
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Quyuda neft vannasının aparılması təcrübəsi göstərir ki,
əgər quyudibi yuyulmaqla və quyu su ilə doludursa, onda neft
çox tez yuxarı çıxır. Bu halda neft vannasından effekt almaq
üçün neftin quyuya vurulmasından əvvəl və sonra bir neçə kub
metr qazıma məhlul vurmaq lazımdır. Qazıma məhlul neftin
tez yuxarı qalxmasını məhdudlaşdırır və neft vannası müsbət
nəticə verir. Əgər neft quyu divarında qazıma məhlulunun
yaratdığı qabıq ilə qazıma aləti arasına daxil ola bilmirsə onda
aləti azad etmək mümkün ilmur.O zaman başqa üsullardan
istifadə edirlər.
Müxtəlif tipli tutulmaları ləğv etmək üçün effektli vasitə
hidroimpuls üsuludur (HİQ). Əgər qazıma məhlulunun sıxlığı
1,35 q/sm3 az olduqda, qazıma boruları hermetik olmadıqda,
balta quyu dibinə sıxıldıqda və ya qazıma məhlulunun tam
dövranı olmadıqda bu üsulu tətbiq etmirlər.
Əgər görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq qazıma
kəmərini azad etmək mümkün olmursa, onda sol yivli qazıma
kəmərinin köməyilə hissə-hissə açırlar. Bu proses
uzunmüddətli və az effektlidir. Ona görə də qazıma kəmərinin
tutulmuş hissəsini çıxarmaq üçün uzun müddət tələb olunursa,
onda onu quyuda saxlayırlar və maili quyuların qazılma
texnologiyasından istifadə edərək kənara quyu qazırlar
DƏNİZ QAZ VƏ QAZ KONDENSAT YATAQLARININ
KARBOHİDROGEN VERİM ƏMSALININ TƏDQİQİ
Tələbə:
İsmayılova Bəsti Rafiq q.
III kurs, 283.5

Elmi rəhbər
prof.Səmədov T.Ə.

Dəniz qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənmə
prosesinin təhlili və ona nəzarət etmək məqsədilə geolojimədən məlumatlarının (hasilatların, lay, quyuağzı, quyudibi
təzyiqlərin ölçülməsi, qazın tərkibində olan kondensatın
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miqdarı və s.) toplamaq üçün müxtəlif sistemlərdən istifadə
olunur.
İşlənmənin müxtəlif mərhələlərində çıxarılan ehtiyatın
proqnoz qiymətini təyin etmək üçün müxtəlif üsulların
tətbiqinin təhlili apardıqdan sonra ən səmərəli üsul qazçıxarma
texnoloji proseslərində gedən struktur dəyişmələrini nəzərə
almağı özündə əks etdirən evolyusiya modelləşdirmə üsulunun
tətbiqi məqsədəuyğun sayılırmışdır.
Horizontlar üzrə işlənmənin müxtəlif mərhələlərində
çıxarılabilən ehtiyatların təyini üçün aparılmış hesabatların,
təhlil nəticəsində seçilmiş və aşağıda göstərilən modelin tətbiqi
səmərəli sayılmışdır:
(1)
 Qq  A  Be t

Burada A, B, və  - modellərin sabit əmsallarıdır və hesabat
zamanı onların təyini mümkün olur.
Hesabat aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmışdır: əvvəlcədən
tərtib olunmuş proqram əsasında horizontlar üzrə mədən
məlumatları, (6) modelin tətbiqi ilə təyin olunmuş üç

mərhələ üçün araşdırılmışdır. Sonra, horizontlar üzrə
çıxarılabilən ehtiyatın proqnoz qiyməti təyin
olunmuşdur. Alınan nəticələr qiymətləri ilə layihədə nəzərdə
tutulan qiymətlərin müqayisəsi göstərdi ki, işlənmənin birinci
və ikinci mərhələləri üçün təyin olunmuş çıxarılabilən ehtiyat
proqnoz və layihə qiymətləri ilə eyni səviyyədədir.
Lakin, işlənmənin üçüncü mərhələsinə aid təyin
olunmuş çıxarılabilən ehtiyatın proqnozu, onun layihədə
nəzərdə tutulan qiymətinə nisbətən artır.
Aparılmış araşdırmalar və hesabatlar nəticəsində,
horizontlar üzrə ayrı-ayrılıqda sonuncu mərhələlər üçün təyin
olunmuş çıxarılabilən ehtiyatın proqnoz qiymətlərinin
araşdırılması məqsədilə aşağıdakı modellər təklif olunur:
1. Fasiləli lay dəstəsi
(2)
Qq  6854,9 106 - 9256,8  106 e - 0,29t
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2. X horizont
∑Qq  41398,8 106 - 49008,8 106 e - 0,056t

(3)

3. IX horizont
∑Qq  141888 106 - 49008,8 106 e - 0,056t

(4)

4. VIII horizont
∑Qq  23030,1106 - 88390,7 106 e - 0,1364t

(5)

Təklif olunan modellərlə aparılmış hasilatların nəticələri
ilə
horizontlar
üzrə
geoloji-mədən
məlumatların
müqayisələrindən aydın olur ki, çıxarılabilən ehtiyatın proqnoz
və layihə qiymətləri arasında əmələ gələn fərqin yaranmasına,
quyu fondu sayının azalması, istismar quyularının sulaşması,
texnoloji rejimlərin düzgün seçilməsi və s. səbəblər olmuşdur.
Beləliklə, təklif olunan üsul horizontlar üzrə müxtəlif
mərhələlər üçün çıxarılabilən ehtiyatın qiymətlərinin təyin
edilməsinə və son qaz-kondensat verim əmsallarının artırılması
məqsədilə tətbiq olunan yeni geoloji-texniki tədbirlərin
səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Eyni
zamanda çıxarılabilən ehtiyatın layihədə nəzərdə tutulan
qiymətini əldə etmək üçün yeni istismar quyuların qazılması və
onlara
optimal
texnoloji
rejimlərin
seçilməsi
məqsədəuyğundur.
QAZLİFT QALDIRICISINDA TƏZYİQİN
PAYLANMASININ HESABLANMASI METODİKASI
Magistr:
İsmayılzadə Kamal Həsən oğlu
I kurs, qrup A2247

Elmi rəhbər:
prof. Səmədov.T.Ə

Əsas məqsəd qaldırıcını hissələrə bölməklə alınan
aralıqlarda təzyiqləri tapmaqdır. Qaldırıcının uzunluğu 2000m89

ə kimi olanda onu 5 yerə, 2000-5000m olduqda 7 yerə, 5000mdən çox olduqda 10 yerə bölmək daha düzgündür.

Şəkil 1.Qaldırıcıda təzyiqin paylanması
Şəkil 1-də qaldırıcı 4 yerə bölünmüşdür. Burada
quyudibi təzyiqə bərabərdir. Hər bir intervalın uzunluğu (h)
500 m qəbul edilir.
Qaldırıcını hissələrə bölüb uyğun intervallarda təzyiqləri
tapmaq üçün proqramlaşdırmadan istifadə sərfəlidir. Proqramı
quran zaman aşağıdakı alqoritm gözlənilməlidir:
1) Əmiyyətlərin ölçü vahidləri BS-də daxil edilməlidir;
2) Axın sürəti
hesablanır:
3) Reynold ədədi “Re” hesablanır:
4) Reynold ədədinə uyğun olan hidravlik müqavimət “λ”
hesablanır:
a) Re<2350 onda:
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b) Re>2350 onda:
√
5) Sürtünməyə sərf olunan təzyiq itkisini (
Veysbax ifadəsi ilə hesablamalı:

) Darsi-

6) 1-ci intervala uyğun təzyiq ( ) hesablanır:
7) 2-ci intervala uyğun təzyiq ( ) hesablanır:
8) 3-cü intervala uyğun təzyiq ( ) hesablanır:
9) 4-cü intervala uyğun təzyiq ( ) hesablanır:
Burada h = 500 m qəbul edilir.
NEFTVERMƏ ƏMSALININ ARTIRILMASINDA
FRAKTAL TƏTBİQLƏRİ.
Tələbə:
Kərimli Yusif Cəlaləddin oğlu
IV kurs, qrup 233.4

Elmi Rəhbər:
dos. H.Məlikov

Dünya neftinin
neftvermə
faktoru 35% kimi
dəyərləndirilir. Şübhəsiz ki, neftveriminin artırılması yüksək
texnologiyaların varlığı və onların istifadəsi, bununla yanaşı,
ehtiyatların istehsalı prosesinin idarə edilməsi və iqtisadi
strategiyalardan
asılıdır.
Buna
görədə,
yatağın
modelləşdirilməsi və istehsalın effektivliyinin artırılması neft
sənayesində mühüm məsələyə çevrilir.
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Karbohidrogenlər mədən yatağından çıxarıldıqca, flüidin
hasilat quyularına axmasına səbəb olan təbii enerji və bununla
bərabər hasilat quyularının debitləri azalır. Yataqda enerjinin
azalması tempi yalnız drenajlama rejimindən deyil, həm də
çıxarılan neft ehtiyatlarından və onların seçilməsindən asılıdır.
Öz növbəsində, hasil olunan neftin miqdarı süxur və flüidlərin
fiziki xassələrindən, yatağın energetik vəziyyətindən və s. asılı
vəziyyətdə olur. Əgər yalnız təbii energetik mənbələrdən
istifadə edilsə, onda əvvəla, neftveriminin aşağı əmsallarını
əldə etmək, yaxud ikincisi, yataqların işlənilmə müddətlərini
əhəmiyyətli dərəcədə uzatmaq mümkündür. Məhz buna görə
hazırda karbohidrogenlərin yataqlara süni təsiri üsulları
(ehtiyatlarınistehsalı prosesinin idarə edilməsi üsulları ) geniş
tətbiq edilir. Prinsipial olaraq bu üsullar, həyata keçirilməsi
ümumilikdə yatağa süni təsirin ( inteqral təsiri ) edilməsinə
səbəb olan üsullara və həyata keçirilməsi hər bir konkret
quyudibi zonasına təsirə ( lokal təsirə ) səbəb olan üsullara
bölünürlər.
Fəaliyyət prinsipinə Hidroqazodinamiki, Fiziki-kimyəvi,
Termiki və Kombinə edilmiş süni təsir metodları mövcuddur.
Laya süni təsir üsulları arasında ən geniş yayılmış üsul isə
hidroqazodinamiki üsuldur.
Dinamik sistem dedikdə, işlədilən obyekt və müşahidə
edilən zaman başa düşülür. Bu dinamik sistemin kompleksliyi,
xarici və daxili səbəblərin təsirinə məruz qalır və bütün təbii və
texnoloji proseslərdə olduğu kimi, ehtiyatların idarə edilməsi
prosesindədə belədir. Bu proseslər isə müəyyən texnoloji
parametrlərin daimi yoxlanılmasını və şərait dəyişdikdə ona
erkən müdaxiləni tələb edir.
Son dövrlərdə Fraktal nəzəriyyəsi əksər təbiət elmləri
sahəsində
tətbiq edilir. Beləki, son dövrlərdə Fraktal
həndəsəsin neft-qaz istismarı sahəsində tətbiqləri aktualdır.
Beləki, Fraktal analizi geofiziki və hidrodinamiki ölçmələrin
interpretasiyasında istifadə edilir. Ayrıca, yataqda məsamələrin
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fraktal ölçülərində olduğu təcrübələrlə aydın olmuşdur. Buda
bizə neft itkilərini azaltmağa və neft vermə əmsalının
artırılması üçün tətbiqlər etməyə imkan verir.
Beləliklə, laboratoriya şəraitində təcrübə
apararaq,
fraktal tətbiqinin hasilat zamanı neft itkilərini minimuma
endirdiyini müşahidə etdik
FONTAN QUYULARININ HİDRODİNAMİKİ
TƏDQİQATI
Magistr:
Kərimov İmadəddin C.
I kurs, qrup 2247

Elmi rəhbər
Dos. İsmayılov Ş.Z

Neft qaz yataqlarının işlənmə strukturunu qəbul etdikdə və
bununla yanaşı texnoloji iş rejimini laylarda araşdırdıqda, eləcə
də geoloji texniki məslələri icra etməklə neft verimini
yüksəltmək, layın keçiriciliyi, qaz, neft və su təzahürləri ilə
doyması, məsaməliyi, flüidin kimyəvi-fiziki xüsusiyyətləri
bilinməlidir.
Verilənləri tapmaq üçün praktika şəraitində kernlərin, qaz
və mayelərin nəzərdən keçirilməsindən başqa yataqlarda
quyuların araşdırılması çox böyük önəm daşıyır. Beləliklə biz
burada quyuların hasilatı, layın pyezokeçiricilik və keçiricilik
əmsalları, quyudibi və lay təzyiqləri, məhsuladarlığını tapa
bilərik; neft-qaz və həmçinin neft-su təzahürünün hərəkəti, lay
təzyiqinin paylanması tənzimlənərək ona nəzarət olunur.
Burada haqqında məlumat verəcəyimiz əsas tema lay və
yataqdakı quyuların mədən tədqiqatı araşdırılır.
Araşdırmaqda olunan quyuların iş rejiminin prametrlərinə
görə yataqlarda həyata keçirilən hidrodinamik tədqiqat
vasitələri 2 üsulla göstərilir:
 İş rejimi quyuların qərarlaşmamış anı üçün tədqiqat
vasitələri
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İş rejimi quyuların qərarlaşmış anı üçün tədqiqat
vasitələri
Quyuların qərarlaşmış rejimdə tədqiq edilməsi dedikdə:
Mahiyyət etibarı ilə bu üsul eyni zamanda qərarlaşmış fərqli
iş rejimlərində quyudibi təzyiqinin və onun hasilatının
araşdırılmasını özündə birləşdirir. İlk olaraq burada quyunun iş
rejimi yoxlanılaraq dəfələrlə dəyişdirilir, rejimin hər birində su,
qaz, neft, istismarda qumun faizlə göstərişi və qərarlaşmış
quyudibi təzyiqinin qiyməti əldə olunur.
Rejim qərarlaşmamış halda olduqda, quyuların praktikada
araşdırılması iki variantda həll edilə bilər.
1) Stasionar rejimdə işləyən quyunun fəaliyyəti dayandırılaraq
müəyyən vaxt ərzində quyuağzı və quyudibi təzyiqin
normallaşması qeyd edilir.
2) Digər bir halda yəni quyu fəaliyyət göstərmirsə, onda o
yenidən işə buraxılıb müəyyən vaxt ərzində quyuağzı və ya
quyudibi təzyiqin diaqramı hazırlanır.
Təzyiqin düşmə əyrisi (TDƏ) və təzyiqin bərpa əyrisi
(TBƏ) rejim qərarlaşmamış süzülmə rejimlərində olduqda,
quyularda aparılan hidrodinamiki tədqiqatlar lay və quyuların
pyezometrik tədqiqat növlərinə ayrılır.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ДОЛОТА
Студент:
Мамедов Шамхал Мазахир оглы
IV курс гр. 230.4

Научный руководитель
доц.Е.Е.Шмончева

Уже давно способ наклонно-направленного бурения
считается самым распространенным видом бурения на
месторождениях суши и c морских платформ. Чтобы
измерить различные параметры, созданы приборы,
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которые обычно спускают в скважины с помощью
каротажного кабеля. Приборы дают возможность
определять важные геологические характеристики пород.
Показания этих приборов позволяют контролировать
процесс бурения скважин. По кабелю происходит
управление, питание, передача информации на устье.
Данные
всех
измерений
регистрируются
и
обрабатываются.
Но такой способ геофизических измерений довольно
часто не обеспечивает в достаточном объеме получение
необходимых данных.
Для того, чтобы контроль пространственного
положения ствола скважины стал наиболее полным и
эффективным,
чтобы
приблизить
соответствие
фактического профиля скважины проектному, должна
решаться задача неприрывного контроля за положением
оси ствола скважины в пространстве.
Для этих целей служат телеметрические системы.
Они измеряют первичную скважинную информацию,
передают по различным каналам связи забой–устье. На
устье информация принимается специальным наземным
устройством. Ее обрабатывают и представляют оператору
результаты интерпретации.
Нами представлено исследование существующих
измерительных систем, типов каналов связи, их
преимущества и недостатки, а также рассмотрены условия
бурения, область их применения и экономическая
эффективность. Особое внимание уделяется анализу
систем, расположенных непосредственно возле долота и
новым каналам передачи данных.

95

DƏNİZ ŞƏRAİTİNDƏ BORU KONSTRUKSİYALI
SEPARATORUN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
Tələbə:
Mirzəzadə Bəhruz Şahin oğlu
IV kurs, 233.4

Elmi rəhbər
Dos. İsmayılov Ş.Z

Yer kürəsi hidrosferinin dibində və quruda çoxillik
donmuş çöküntülərdə yerləşən və küllü miqdarda
karbohidrogen qazlarına malik olan qaz-hidrat yataqlarını
gələcəyin nəhəng enerji mənbəyi saymaq olar. Xüsusi ilə
dəniz boru şleyflərində və şaquli dirək borularında dərin
dəniz sularının soyuqluğu şəraitində borudaxili separasiya
prosesinin səmərəliyi daha artıq olmalıdır.Separatorlar
aşağıdakı
qruplara
ayrılır:ölçüseparasiya
edici
separatorlar,silindrik separatorlar: şaquli, horizontal və maili
separatorlar, mərkəzdənqaçma (hidrosiklon) separatorlar,
yüksək (6,4Mpa və çox), orta (2,5-6,4Mpa), alçaq (0,62,5Mpa) və vakuum işçi təzyiqli separatorlar, fərdi və qrup
separatorlar,birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü pilləli
separatorlar,iki və üç fazalı (neft-qaz-su) separatorlar.Hər
hansı separatorun işinin səmərəliliyi əsasən iki göstəricisi:
separatorlardan çıxan qaz axını ilə gedən maye damcılarının
və neft axını ilə aparılan qaz qabarcıqlarının miqdarları ilə
xarakterizə olunur. Separatorların işi aşağıdakı formula ilə
xarakterizə olunur:

Horizontal silindrik separatorların buraxma qabiliyyəti
eyni ölçülü şaquli silindrik separatorlardan 2,0-2,5 dəfə
çoxdur. Bu onunla izah olunur ki, horizontal separatorlarda
maye damcısı ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə qaz axınına
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perpendikulyar istiqamətdə aşağıya doğru hərəkət edirsə,
şaquli separatorlarda isə qaz axınına qarşı hərəkət edir.
MANAGED PRESSURE DRİLLİNG (MPD)
Student:
Mukhtarov Murad
III course, group 287.5

Scientific adviser:
ass. Sh.Bakhshaliyeva

Managed pressure drilling (MPD) is a drilling
technology applied to unconventional prospects where
conventional, hydrostatically over-balanced drilling methods
encounter problems. MPD finds its greatest success in drilling
plays where the margin between pore pressure and fracture
gradient is very narrow. The MPD system constitutes several
skids containing manifolds, valves, and sensors that plumb into
the drilling rig mud circulating system. This system creates a
closed atmosphere in the wellbore, which allows MPD
technology to achieve a target equivalent circulating density
(ECD) by adjusting surface backpressure across the wellhead.
Once the target ECD is reached, stable bottom-hole pressure is
established.
MPD allows drilling operations to continue "at balance"
in oil and gas plays where primary well control cannot meet the
needs of pore pressures due to weak fracture gradients in the
well profile. MPD technology provides the required calculated
surface backpressure to account for drilling fluid density
deficiencies. The system is also able to account for lost annular
friction pressure during connections as well as variations in
bottomhole pressure due to surge/swab effects resulting from
hoisting operations. In addition to the increase in safety as a
result of wellbore stability gained from MPD, well economics
improve greatly making managed pressure drilling a highly
selectable application.
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“Managed Pressure Drilling (MPD) is an adaptive
drilling process used to precisely control the annular pressure
profile throughout the wellbore. The objectives are to ascertain
the downhole pressure environment limits and to manage the
annular hydraulic pressure profile accordingly.” In nontechnical terms, the simplest yet most compelling definition of
managed pressure drilling is “cheating Mother Nature.” As
most drillers learn on the first day of their careers, bottomhole
pressure is normally maintained above pore pressure by simply
controlling the density of the drilling fluid. When density gets
too high, the formation begins to drink fluid and it’s time to
stop. Casing must be run to isolate the open hole before drilling
can continue. The common objective of all currently known
managed pressure drilling techniques is to stretch or eliminate
casing points to allow drilling beyond conventional limits of
depth or pressure variation. Mother Nature is thus cheated out
of her desire of preventing wells from reaching their ultimate
objective depth. MPD provides a closed-loop circulation
system in which pore pressure, formation fracture pressure, and
bottomhole pressure are balanced and managed at surface.
Drilling fluid is supplemented by surface backpressure, which
can be adjusted much faster in response to downhole
conditions compared with changing mud weights
conventionally.
Although it originated as a solution to “undrillable”
wells, today wells of all types can use the technique to manage
critical downhole pressures more effectively, leading to
improved drilling efficiency and enhanced safety.
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QAZKONDENSAT QUYULARININ
MƏHSULDARLIĞINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN
TƏYİNİ.
Tələbə:
Nəciyev Sərxan Yaşar
III kurs ,qrup 285.5

Elmi rəhbər ,
prof.T.Ə.Səmədov

Qazkondensat yataqlarınin işlənilmə təcrübəsi göstərir
ki, yataqların istismarı prosesində quyuların məhsuldarlığı
müəyyən müddətdən sonra tədricən aşağı düşür. Quyuların
məhsuldarlığının aşağı düşməsi nəinki onların istismarında bir
sıra problemlər yaradır, həmcinin yataqların işlənilməsinin
idarə olunmasında müəyyən çətinliklər əmələ gətırir və son
nəticədə istismar prosesinin iqtisadi göstəricilərin aşagı
düşməsinə səbəb olur. Çox zaman məhsuldarlığın aşağı
düşməsi, quyuların istismarının dayandırılmasının əsas
səbəblərindən biri olur.
Qazkondensat
quyularinin
istismarı
prosesində
məhsuldarlığın aşağı düşməsi müxtəlif geoloji-texniki və
texnoloji amillər ilə bağlıdır. Bu amillər əsasən aşağıdakılardır:
quyudibi
zonasinda
kollektorun
süzülmə-tutum
xüsusiyyətlərinin pisləşməsi ilə əlaqədər istismar prosesində
yaranan cətinliklər; karbohidrogen qarışığının faza halının
dəyişməsi nəticəsində quyuların lüləsində və quyudibi
zonasında retroqrad kondensatın yığılıb qalması və s.
Göstərilən əngəllər həm qazma və həm də istismar
proseslərində əmələ gəlir. Bu əngəllər əsas etibarilə layın təbii
keçiriciliyinin azalmasına gətirib çıxarır.
Quyuların hasilatlarını artırmaq üçün və ya sabit
saxlamaq məqsədilə müxtəlif geoloji-texniki tədbirlər aparılır.
Bu tədbirlərdən ən geniş yayılmışı və səmərəli olanı quyudibi
zonasının turşu və səthi aktiv maddələrlə təsiridir.
Quyudibi zonası keçiriciliyinin artırılması üçün bir sıra
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üsullar vardır. Hər hansı üsulun seçilməsi lay şəraitindən
asılıdır. Məsələn , az keçiricilikli, lakin möhkəm süxurların
təşkil edilmiş laylarda hidravlik yarılma, az keçiricilikli
karbonatlı laylarda turşu ilə işlənmə üsullarından istifadə
olunur.
Xlorid turşusu drenaj zonasında çoxlu ensiz kanallar da
açır ki, bu da quyunun drenaj sahəsini böyüdür və hasilatın
çoxalmasına səbəb olur. Odur ki, bu da quyunun drenaj
sahəsini böyüdür və hasilatın çoxalmasına səbəb olur. Odur ki,
xlorid turşusu ilə quyudibi zonasının işlənməsində əsas məqsəd
xlotid turşusunun quyudan minimum qədər uzaq məsafələrə
təsir etməsidir.
Tətbiq olunan üsulun müvəffəqiyyətlə aparılması və
nəticələrin səmərəli olması üçün texnoloji prosesə təsir edən
amillərin parametrlərinin seçilməsi və onların idarə olunması
vacib məsələlərdəndir.
MAİLİ İSTİQAMƏTLƏNMİŞ QUYU LÜLƏSİNDƏ BAŞ
VERMİŞ MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN ARADAN
QALDIRILMASI
Magistr:
Nəsirli Əkbər Fazil o.
I kurs, qr A2227

Rəhbər:
dos.Axundov C.S.

Neft və qaz quyularını qazan zaman gil süxurları ilə
qazıma məhlulunun qarşılıqlı təsirindən məhlulun tərkibindəki
sərbəst su fazası quyu divarındakı gil laylarına adsorbsiya,
osmotik və kapillayrlar vasitəsi ilə daxil olur. Vaxt artdıqca
qazıma məhlulunun su fazası gilli layların daha dərinliklərinə
hərəkət edir. Bu səbəbdən quyu lüləsindəki gil hissəcikləri öz
həcmini artıraraq şişməyə başlayır.
Quyu lüləsinin tamlığını pozan mürəkkəbləşmə hadisəsi
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maili istiqamətlənmiş quyu lüləsində baş verdikdə onun aradan
qaldırılması xeyli çətinləşir. Mürəkkəbləşmə quyu lüləsinin
əyrilik və azimut bucaqlarının intensiv dəyişdirilmiş
intervalında baş verdikdə onun ləğv edilməsi bir çox hallarda
yeni mürəkkəbləşmələrin yaranmasına səbəb olur Bu səbəbdən
ikinci lülə ilə quyunun qazılması baş verir. Daha doğrusu,
quyuda iki lülə əmələ gəlir. Maili istiqamətləndirilmiş
quyuların lüləsində mürəkkəbləşmə baş verdikdə əvvəlcə quyu
lüləsinin şaquli və əyrilik parametrlərinin dəyişdirildiyi
intervalların faktiki dərinlikləri müəyyən olunmalıdır və hər
intervalın təkrar işlənilməsi üçün ayrılıqda QKAH quruluşu
seçilməlidir.
Mürəkkəbləşmiş quyu lüləsini təkrar işləyən zaman
QKAH elə seçmək lazımdır ki, qazıma baltasında yaranaraq
ona istiqamət verən yanaverici qüvvə baltanı daimi quyu
lüləsinin mərkəzi ilə aparmağa yönəltsin.
Təcrübə göstərir ki, mürəkkəbləşmiş quyu lüləsində
intervalın əyrilik bucağının artımı böyük intensivliyə
malikdirsə, balta ilə mərkəzləşdirici arasındakı məsafəni 1÷1,2
m-ə qədər azaltmaq və quyu lüləsi intervalında əyrilik
bucağının azalma intensivliyi çoxdursa, balta ilə
mərkəzləşdirici arasındakı məsafəni 8-10 m-ə qədər artırmaq
lazımdır.
Qazıma məhlulu tərkibində olan sərbəst su quyu
lüləsindəki gil süxurlarının dərinliklərinə daha çox daxil
olduqda, quyuda təkrar işləmə aparılan zaman balta ilə
işlənilərək aşağı keçilmiş süxurlar qazıma kəmərinin
fırlanmasından yaranan mexaniki təsir nəticəsində uçaraq
həlqəvi fəzanı bağlayır.
Maili quyu lüləsində təkrar işləmə aparan zaman baltadan
yuxarıdakı intervallarda quyu lüləsinin uçaraq həlqəvi fəzada
kipkəc yaratmasının qarşısını almaq üçün quyuda təkrar işləmə
zamanı təzyiqin qalxması nəzarət altında olmalıdır. Quyuda
təzyiq qalxmağa başladıqda atqı xəttindəki siyirtmə açılaraq
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nasosların işləməsini dayandırmaqla təzyiqin artmasının qarşısı
alınmalıdır. Təcrübə göstərir ki, quyuda mürəkkəbləşmə baş
verdikdə maili quyu lüləsinin təkrar işlənilməsi nizəvari balta
ilə aparılmalıdır. Nizəvari baltaların kəsici hissəsi iti bucaq
altında mərkəzi ilə birləşərək nizəvari formaya malik
olduğundan onun mərkəzi quyu lüləsinin mərkəzi istiqamətinə
yönəlir
Mürəkkəbləşmiş quyu lüləsi maili istiqamətlənmiş
olduqda təkrar işləmə zamanı lülənin kəsilərək yana çıxmasının
qarşısını almaq üçün təkrar işləmə zamanı mexaniki sürət
(Vm.t) təkrar işlənilmə aparılan intervalın qazılmasındakı
mexaniki sürətdən (Vm.q) böyük olmalıdır. Muradxanlı,
Neftçala, Puta və Lökbatan sahələrində görülən işlərin
təcrübəsi göstərir ki, Vm.t ≥ (2÷2,5)Vm.q olduqda və quyu
lüləsinə uyğnyanaverici qüvvənin qiyməti lülənin əyrilik
parametlərinə uyğun seçildikdə təkrar işləmə vaxtı
mürəkkəbləşmiş quyu lüləsindən kənara çıxma baş vermir.
HİDRATA QARŞI İSTİFADƏ OLUNAN METHANOL
İNGİBİTORUNUN REGENERASİYASI
Tələbə:
Orucov Şəmsi Suliddin
III kurs, 289.5S

Elmi rəhbər
ass. S.H.Novruzova

Qazkondensat yataqları şəraitində təbii qazlara inhibitor
kimi vurulan metanolun regenerasiyası üçün qurğu
rektifikasiya kolonu, riboyler, soyuducu kondensator (T-2),
istilik dəyişdiricisi (T-1), su ilə doymuş və regenerasiya
olunmuş metanol üçün tutumlardan ibarətdir.
Metanolun doymuş sulu məhlulu nasos vasitəsilə istilik
dəyişdiricisi T-1-ə verilir, burada o, əks istiqamətdə daxil olan
isti su ilə qızdırılır və buxarlandırıcı kolona göndərilir.
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Metanolun buxarları kolonun yuxarı hissəsindən keçərək
kondensator-soyuducuya daxil olur və burada su doymuş
metanolun axımı ilə görüşüb soyudularaq kodensləşir.
Regenerasiya olunmuş metanol K-2 tutumuna daxil olur,
oradan nasos vasitəsilə çənlərə vurulur. Kolonda temperatura
rejiminin saxlanılması üçün yuxarı hissə təmiz metanol verilir.
İsti su kolonun aşağı hissəsində instilikdəyişdiriciyə daxil olur
və sonra saviyyə tənzimləyicisi və tullayıcı klapan vasitəs ilə
sistemdən çıxarılır. Uyğun qurğular Orenburq, Vuktıl
qazkondensat yataqlarında və Şolkovski yeraltı qaz anbarı
şəraitində tətbiq edilmişdir. Su-metanol sistemini ayırmaq üçün
qurğuda istifadə olunan kolonun texniki göstəriciləri aşağıda
verilmişdir:
1.

Diametri

m

1,0

2. Hündürlüyü
3. Məhsuldarlığı

m
10,0
kq/saat 420÷480

4. Kolonda təzyiq
5. Kolonun yuxarı hissəsində
Temperatur
6. Kolonun aşağı hissəsində
Temperatur
7. Buxarın təzyiqi
8. Buxarın temperaturu

MPa

0,08÷0,12
65÷67
95<

MPa

0,04
125÷140

Uzun illik təcrübələrin nəticələri göstərir ki, metanolun
regenerasiya qurğusunun tətbiqi mədənlərdə və yeraltı qaz
anbarları şəraitində külli miqdarda metanol itkisinin azalmasına
səbəb oldu. Metanolun regenerasiya qurğusunun effektiv
işlənməsini təmin etmək üçün uzun illər ərzində mədən
şəraitində geniş miqyasda elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.
Metanol regenerasiya qurğusunun effektiv işlənməsinin təhlili
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göstərir ki, ilk illər yataqların işlənməsi zamanı məhlulda
mineral duzların olmaması metanolun suda olan qatılığının
20÷40%-a çatmasını təmin edir ki, bu da su-metanol
məhlulunun kolonda yaxşı regenerasiyasiya olunmasını təşkil
edirdi.
NEFT QAZ YATAQLARININ İŞLƏNİLMƏSİ
PROSESİNDƏ QUYUDAN ÇIXAN QUMA QARŞI
MÜASİR MÜBARİZƏ METODLARI
Tələbə:
Qasımov Famil Şaqen oğlu
III kurs, qrup 287.5

Elmi rəhbər:
dos. H.X.Məlikov

Yaşadığımız dövrdə elm və texnikanın xeyli inkişaf
etməsinə baxmayaraq, digər sənaye sahələrində olduğu kimi
neft qaz yataqlarının işlənilməsi sahəsində də insanların
qarşısında hələ də həlli tapıla bilməyən müxtəlif məsələlər
durur. Bunlarlar biri də neft qaz yataqlarının işlənməsi zamanı
fluidlə birlikdə qumun da çıxmasıdır. Belə ki, çıxan qumun çox
olması hasilatın azalmasına və hətta, boru kəmərinin tamamilə
tutulmasina beləliklə də, həmin quyunun hasilatının sıfıra
enməsinə səbəb ola bilər. Biz fluidle birlikde qumun da
cixmasının tamamilə qarşısını ala bilməsək də,
müasir
texnoloji usullarla çıxan qumun miqdarını minimuma endirə
bilərik. Bu üsüllardan biri də “Sand Consolidation“ üsüludur.
Bu üsul dünyanın bir çox yerində istifadə olunan müasir
bir texnoloji üsüldur ki, geniş istifadə olunması iqtisadi
cəhətdən daha ucuz başa gəlməsi və tətbiqinin müsbət nəticələr
verməsi onun istifadə olunmasının və hətta, inkişaf
etdirilməsinin perspektivliliyindən xəbər verir.
Qeyd edim ki, ölkəmizdə də neft qaz quyularının istismarı
prosesində sözü gedən problem yaşanmaqdadır. İstər iqtisadi
dəyərinin nisbətən azlığına, istərsə də effektliyinə görə bu
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üsuldan istifadə olunması kifayət qədər optimaldır.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ
Студент:
Руководитель:
Гадимов Нурлан Эльтуран о.
доц. В.Н.Самедов
II курс, группа R2226
Основными техническими средствами для бурения с
отбором керна являются породоразрушающий инструмент,
колонковые снаряды и бурильные трубы. Все известные
зарубежные фирмы, специализирующиеся на выпуске
буровой техники для разведки твердых полезных
ископаемых, и в том числе «Лонгир», «Акер Дрилл»,
«Джой», «Кристенсен» (США); «Икс Бойле», «Смит энд
Санс» (Канада); «Диамант Боарт» (Бельгия); «Крелиус»,
«Свенска Юникорн» (Швеция); «Иошида Боринг Машин»,
«Тоне Боринг», «Кокен Боринг» (Япония); «ЕДЕКО»
(Великобритания);
«Боне
Исперанс»
(Франция),
продолжают совершенствовать технические средства для
этого способа бурения.
Отбор керна является довольно часто повторяемой
операцией, при проведении которой необходимо
учитывать два фактора:
1. качество отбора керна (выход керна). Этот фактор
является основным, который необходимо принимать во
внимание. На успешные результаты отбора керна влияет
выбор конкретного типа керноотборного снаряда,
бурголовки и параметров бурения.
2. механическая скорость бурения. Этот фактор
является вторичным по сравнению с выходом керна.
Величину механической скорости бурения необходимо
выбрать таким образом, чтобы это не оказывало
отрицательного влияния на величину выхода керна.
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Эффективность работ по отбору керна определяется тремя
основными факторами: тип бурголовки, керноотборного
снаряда и режима отбора керна.
В докладе представленны ряд современных
керноотборников типа «Hydro-lift», керноотборник, для
отбори керна со стенок скважины и т.д. Представленны
ряд современных породоразрушающих бурголовок.
HİDRATYARANMA PROSESİ VASİTƏSİ İLƏ TƏBİİ
QAZLARIN TƏZYİQİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ
Magistr
Quluzadə Əlizamin İlqar oğlu
II kurs , qrup A2246

Elmi rəhbər
dos. Pənahov R.Ə.

Hazırda bir çox texnoloji proseslərin aparılması üçün bir
neçə yüz, hətta min atmosferdən artıq təzyiq yaratmaq tələb
olunur ki, bunun üçün kompressor stansiyasından istifadə
etmək lazım gəlir.Lakin kompressorsuz da qazların təzyiqinin
yüksəldilməsi mümkündür.
Hidratyaranma prosesindən məlumdur ki, təbii qazların
hidratları hidrogen əlaqələri ilə birləşmiş su molekullarının
yaratdığı qəfəslərdə sıxılmış halda yerləşdirilmiş qaz
molekullarıdır. Hidrat qəfəslərində hidratyaradıcı qaz
molekulları ölçüləri kiçik olduqda hidratyaranmanın tarazlıq
təzyiqidə yüksək olur. Qaz molekulları sərbəst haldan hidrat
halına keçməsində omnların xüsusi həcmi kiçildikcə qazın
“daxili” təzyiqi artır. Temperaturun yüksəlməsi ilə hidratın
qapalı tutumda dağılması zamanı ayrılmış qazın təzyiqi kəskin
sürətdə yüksəlir.
Hidratın dağılmasında yaranan təzyiq hidrat tərkibinin
sıxlığı, hidratın tərkibi və hidratyaranma qazının
xarakteristikasından asılıdır. Hidrat halında qazın sıxlığı, onun
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maye və sülb halında olan sıxlıqlarından xeyli artıqdır.
Məsələn: 0 S-də və 520 kPa təzyiqdə yaranmış etan hidratının
qapalı tutumda 100 S temperature qədər qızdırılıb
dağılmasında yaranan təzyiq 400000 kPa təşkil edir.
Hidratın vahid həcmində su və qaz miqdarını və onların
xüsusi həcminin təzyiq və temperaturdan asılılığını bilməklə
hidrat halında olan qazın və suyun daxili təzyiqini, eləcədə
temperaturun yüksəldilməsi ilə hidratın dağılmasından alınan
təzyiqi müəyyən etmək mümkündür. Məsələn: metan qazı üzrə
aparılan analoji hesablamalar göstərir ki, P=2.6MPa təzyiqdə
və t=0 S temperaturda yaranmış metan qazının hidratını 95 Syə qədər qızdırılmasında qapalı tutumda metan hidratının
dağılmasında təzyiq 260 MPa-la bərabər olur.
ПРИМЕНЕНИЕ ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОЙ
МОДЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА
ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Магистр:
Mu Tianyi
II kurs, qrup R2236

Научный руководитель:
Доцент Г.Х.Меликов

В настоящее время одним из основных методов
повышения нефтеотдачи пластов является заводнение, как
наиболее эффективный способ разработки нефтяных
месторождений.
Эффект от заводнения обеспечивается за счет
поддержания пластового давления и вытеснении нефти
водой к добывающим скважинам. Широта использования
метода заводнения объясняется относительной простотой
осуществления процесса нагнетания,
и высокой
нефтеотдачей при вытеснении нефти.
Эффективная разработка нефтяных месторождений
предполагает оперативный контроль за процессом
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заводнения и принятия обоснованных и своевременных
решений по регулированию технологических процессов
нефтегазодобычи.
В работе рассмотрена емкостно-резистивная модель
для оценки эффективности процесса заводнения нефтяного
месторождения.
Анализ
динамики
значений
коэффициентов модели дает возможность проводить
мониторинг
эффективности
заводнения
нефтяного
месторождения.
На основе предложенной методики проведен анализ
эффективности заводнения нефтяного месторождения.
QAZKONDENSAT SİSTEMİNİN DƏNİZ ŞƏRAİTİNDƏ
SEPARASİYANIN APARILMASINDA
İSTİLİKDƏYİŞDİRİCİ SEPERATORLARDAN
İSTİFADƏSİ
Tələbə:
Qədirov Rüstəm Ramazan o.
Qr.241.4S

Elmi rəhbər
dos.Pənahov R.Ə.

Qazların şaquli boru kəməri hissələrində separasiya
olunması imkanı xüsusən dəniz qaz-kondensat mədənlərinin
qaztoplama sxemində istifadə edilə bilər. Dənizin dibindən
platformaya qalxan şaquli dirək boruları quyu şleyflərinin son
axırıncı hissəsini təşkil edirlər. Dəniz quyu şleyflərinin əsas
hissəsi platformaya qədər üfugi boru kəmərlərindən ibarət
olaraq platformaya qalxmamışdan qabaq 900-lik dirsək əmələ
gətirərək platformanın ətrafında şaquli dirək borularına
çevrilirlər. Şaquli borularda ikifazalı axınlarının tədqiqat
nəticələri göstərir ki, bu axınların hərəkəti əsasən həlqəvi
struktur formadadır. Bu halda maye fazası örtük vəziyyətdə
şaquli borunun daxili divarı səthi ilə və qaz fazası isə bu
borunun mərkəzi hissəsi ilə hərəkət edir. Qaz-maye axınının
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şaquli boruda yuxarıya doğru hərəkətində axının sürəti
azaldıqca həlqəvi struktur formada yaranmış boru
divarlarındakı maye örtüyünün qalınlığı tədricən artır. Bu halda
maye örtüyü ağırlıq qüvvəsi təsirilə mərkəzi qaz axınının əksi
istiqamətdə geriyə (aşağıya doğru) hərəkət edir. Adətən qaz
nəqliyyat sistemində boru kəmərlərinin dirsəkli şaquli
hissəsinin aşağı zonasında geriyə axma rejimi nəticəsində maye
fazasının toplanıb tıxac yaratması mənfi hal sayılır. Belə ki, bu
halda borularda yerli hidravlik müqavimətlər artır, boru
kəmərlərinin buraxıcılıq qabiliyyəti azalır, hidrat yaranma
ehtimalı artır. Burada dəniz şəraitində quyu şleyflərinin
qaztoplama platformasına qalxan şaquli dirsək borularında
separasiya prosesinin sxemi göstərilir. Bu sxem üzrə quyu
şleyfləri ilə hərəkət edən qaz-maye axını şaquli dirsək boruları
üzrə dəniz platformalarına və ya estakadalara qalxır.
5

6

1

1

2

3

3
4

4

Şəkil. Şaquli borularda separasiya prosesinin sxemi
1 – platforma; 2 – dirək boruları; 3 – quyu şleyfləri;
4 – maye tutumları; 5 – maye xətti; 6 – quru qaz xətti
Bu dirsək borularının diametrləri, işçi təzyiqi,
temperaturu və yolverilən axın sürəti (sərfi) seçildikdə bu boru109

larda yaranan həlqəvi struktur formalı axında maye örtüyünün
revers (geriyə axma) hərəkəti, yaranır. Əksər dəniz qazkondensat quyuları böyük hasilatla istismar edildiklərinə görə
dəniz quyuları şleyflərində qaz-maye axınlarının sürətləri də xeyli
yüksək olur. Böyük kondensat amilinə malik olan belə yüksək
sürətli qaz-maye axınları şleyflərdə xeyli dəyişkən struktur
formalarla qeyri-stasionar halda hərəkət edirlər. Beləliklə çətin
dəniz şəraitində quyu şleyflərinin üfüqi və şaquli hissələrinin
bütövlükdə həm nəqliyyat vasitəsinin, həm soyuducu
aparatlarının və eləcə də separasiya qurğularının vəzifələrini
birlikdə yerinə yetirməsi nəticəsində darısqal dəniz
platformalarının üzərinə qoyulmalı olan iri separasiya qurğularının quraşdırılmasına ehtiyac olmayır. Belə halda açıq dənizdə
böyük xərclər tələb edən iri platformaların əvəzinə tənzimləyici
vasitələrin yerləşdiriləcəyi kiçik ölçülü platformaların inşası ilə
kifayətlənmək mümkün olar.
QUYULAR ARASINDA ƏLAQƏNİ NƏZƏRƏ
ALMAQLA, ONLARA OPTİMAL TEXNOLOJİ İŞ
REJİMİN SEÇİLMƏSİ
Tələbə:
Səlimov İsmayıl Bilal oğlu
III kurs, 283.3

Elmi rəhbər
prof.Səmədov T.Ə.

Layda gedən proseslərin diaqnozlaşdırılması və onlarla
tətbiq olunan geoloji-texniki tədbirlərin səmərəliklərini
müəyyən olunması üçün bir çox üsullar mövcuddur. Lakin,
əksər hallarda bu üsullardan dəniz qaz və qazkondensat
yataqlarının təhlilində istifadə olunmur. Buna səbəb bir
tərəfdən çox məlumatın tələb olunması, digər tərəfdən isə
onların həyata keçirilməsində çətinliyin yaranması uzun
müddət vaxtın tələb olunmasıdır. Odur ki, layda gedən
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prosesləri qiymətləndirmək üçün yeni üsulların işlənməsi vacib
və aktual məsələlərdəndir.
Təqdim olunan üsul- drenaj əmsalı və onun
qiymətlərinin dinamikasından istifadə etməklə ayrı-ayrı
quyularda və laylarda gedən müxtəlif
proseslərin
diaqnozlaşdırılması mümkün olur.
Drenaj əmsalının əsasında yataq üzrə yüksək və zəif
drenləşmiş sahələr təyin olunur. Bunun əsasında istismar
quyuların ətrafında hərəkətsiz qaz sahələrinin olması aid edilir.
Eyni zamanda yataqda və yaxud horizontda yüksək və zəif
drenləşmiş sahələri quyular arasında olan hidrodinamiki
əlaqənin olmasına görə təyin etmək mümkündür.
Analoji olaraq Bulla-dəniz yatağının VII horizontunda
istismar olunan 10 quyu (29, 39, 42, 46, 53, 60, 66, 73, 108 və
110 saylı quyular) üçün də hesabat aparılmışdır və nəticələr
cədvəl 1-də göstərilmişdir.
Bulla-dəniz yağının VII horizontunda istismar olunan quyular
arasında əlaqəni göstərən korrelyasiya əmsalının qiyməti
Quyu №

№

29

1

29

1,0 0,31 0,41

0,25

0,16

0,38

0,28 0,22 0,22

0,26

2
3
4

39
42
46

0,31 1,0 0,74
0,28 0,74 1,0
0,18 0,68 0,61

0,68
0,61
1,0

0,28
0,30
0,25

0,32

0,41 0,17 0,20
0,31
0,34

0,24

5
6
7

53
60
66

0,16 0,28 0,30
0,40
0,16

0,25

1,0
0,42
0,31

0,42
1,0
0,31

0,31 0,36 0,23
0,31 0,45 0,77
1,0 0,69 0,46

0,11
0,53
0,08

8

73

0,22 0,17 0,31

0,34

0,36

0,45

0,65

1,0

0,16

0,36

9

108 0,31

0,77

0,46 0,16

1,0

0,73

10 110 0,25

0,53

0,08 0,36 0,73

1,0

39

42

46

53

60

111

66

73

108

110

Alınmış nəticələrin təhlili əsasında VII horizontda istismarda
olan quyular aşağıda göstərilən qruplara ayırmaq mümkündür.
I qrup- 60, 108 və 110 saylı quyular;
II qrup- 66 və 73 saylı quyular;
III qrup- 39, 42 və 46 saylı quyular;
IV qrup- 53 saylı quyu;
V qrup- 29 saylı quyu.
Hər iki yatağa aid olan 652 (VIII horizont) və 29, 53 (VII
horizont) saylı quyular üçün fərdi texnoloji rejim təyin
olunmalıdır.
Qruplar üzrə texnoloji rejimlər təyin etmək üçün parametrlərin
orta qiymətindən istifadə olunmalıdır.
İSTİSMAR QUYULARINDA QUM ƏMƏLƏ
GƏLMƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ ÜSULLARI
Tələbə:
Elmi rəhbər
Təhməzov Abbasəli Ayaz oğlu
Dos.R.Ə.Pənahov
IV kurs, 233.4
Azərbaycan neft yataqlarında quyuların istismarı
zamanı ən çox rast gəlinən mürəkkəbləşmələrdən biri və əsasə
qum əmələgəlmədir.Quməmələgəlmə zamanı quyular bir
müddət dayanır,onların təmirinə uzun müddət sərf edilir və
nəticədə əhəmiyyətli dərəcədə quyu məhsulunun itkisi baş
verir.Laydan quyu dibinə daxil olan maye ilə birlikdə gələn
qum,istismar avadanlığını dağıdır və eyni zamanda
quyudibində çökərək tıxac əmələ gətirir.Qum tıxacının ləğv
edilməsi ağır əmək sərf edilməsinitələb etməklə bərabər,bəzən
çox miqdarda neft itkisinə səbəb olur və quyu dibi zonada
süxurların dayanıqlığının pozulmasına,süxurların uçmasına və
istismar kəmərinin deformasiyasına gətirib çıxarır.
Məhsuldar layın süxurlarının dağılmağa qarşı möhkəmliyi
layı təşkil edən elementlərin fiziki-mexaniki xassələrindən və
eyni zamanda layda olan mayelərin fiziki xassələrindən,dağ
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təzyiqi,lay təzyiqi,layın tavanı və dabanında olan süxurların
vəziyyətindən,quyuların mənimsənilməsi şəraiti və istismar
rejimindən aslıdır.Quyudibi zonanın yuyulması və qum
tıxacının əmələ gəlməsinə qarşı mübarizədə ən səmərəli üsul
laydan çıxarılan maye miqdarının məhdudlaşdırılmasıdır.Süxur
skeletinin dağılması quyuya qumun gətirilməsi ilə müşahidə
olunur və bu zaman quyudibi zonanın keçiriciliyi fasiləsiz
azalır.Ancaq quyuların debitinin kəskin aşağı düşməsi
keçiriciliyin azalması ilə deyil,süzgəci bağlayan və kiçik en
kəsiyi olan qum tıxacının yaratdığı yüksək müqavimətlə
bağlıdır.Quyu gövdəsinin süzgəc hissəsində qum tıxacı
olarsa,istismar obyektinin aşağı hissəsi,yuxarı hissəyə nisbətən
böyük əks təzyiq altında olur.Ona görədə məhsuldar layın aşağı
hissələrindən maye axını,quyuda yaranan təzyiqə nisbətən daha
kiçik təzyiqdə baş verir.Bundan başqa quyuların debitinin
kəskin azalması quyuda qumun toplanması və qaldırıcı
borularda qum tıxacının yaranmasına görə baş verir.Qum ilə
tutulan boruların uzunluğu on metirlərlə olur.Belə qum
tıxacının keçriciliyininkollektorun keçriciliyindən bir neçə dəfə
çox olmasına baxmayaraq,quyunun perforasiya olunmuş
hissəsinin yan səthinin və borunun en kəsiyisahələrində olan
böyük fərqə görə,mayenin qum tıxacından keçərək hərəkət
etməsi vaxtı yaranan hidravlik itkilər layda yaranan itkilərlə
müqayisə edilə və bəzəndə çox ola bilər.
NEFT-QAZ SƏNAYESINDƏ BIG DATA,
İNTELLEKTUAL NEFT QUYULARI VƏ QƏRARLARIN
QƏBUL EDİLMƏSİ
Magistr:
Nəsibli Təranə Namiq qızı
I kurs, qrup A2247

Elmi Rəhbər:
t.ü.f.dok. Ş.İsmayılov

Big data son illərə qədər sadəcə verilənlər bazası
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mütəxəssisləri və marketing metodları üçün önəm daşıyan bir
anlayış idi. Hal-hazırda big data xüsusilə neft-qaz sənayesində
sürətlə böyüyən bir sahədir. Bəs big data nədir? McKinsey
Qlobal İnstitutunun verdiyi məlumata görə, big data böyük
verilənlər çoxluğu şəklində ifadə edilir, ölçüsü isə adi
verilənlər bazası idarəetmə sistemlərinin saxlaya, idarə edə və
ya analiz edə biləcəyindən qat-qat çoxdur. Big data barəsində
danışmadan öncə son zamanlarda informasiyanın necə
böyüdüyünə baxaq. 2012-ci ildə dünya üzrə 7 ekzabayt yeni
informasiya daxil edilib. Beynəlxalq Məlumat Mərkəzinin
2013-cü ildə verdiyi məlumata görə isə neft-qaz sahəsi üçün
dünya üzrə rəqəmsal verilənlər 2.7 zettabayt ölçüsündə
məlumatı əhatə edir və bu getdikcə artır. Qlobal informasiya
həcmi hər il 40% artır. Buna baxmayaraq isə İT sahəsi isə
həcm etibarilə sadəcə illik olaraq 5% böyüyür.
Bəs neft-qaz sahəsində vəziyyət necədir? Neft-qaz
sənayesində informasiyanın saxlanması və analiz edilməsi ilə
bağlı olaraq big data-ya daha çox ehtiyac duyulur. Məsələn, bu
sənayedə, yer səthindən seysmik məlumatların əldə edilməsi
prosesi ən çox məlumata ehtiyac duyan hissədir. Məlumat
verici texnologiyalar sayəsində, hal-hazırda biz tipik araşdırma
nəticəsində giqabaytlardan petabaytlara qədər informasiyanı
əldə edə və saxlaya bilirik. Daha çox məlumat əldə etmək üçün
geofonlardan istifadə olunur ki, bu da maye və qazın
hərəkətini izləmək, hidravlik qırılmalar zamanı mikroseysmik
hadisələrin müşahidə etmək üçün imkanlar yaradır və beləliklə,
daha çox seysmik məlumat əldə olunur.
Neft-qaz sənayesində big datanın ən çox bilinən analitika
ilə birləşdirilmiş hissəsi “smart field” və ya “digital oil field” dir. Bu terminlər İT intellektinin istismar mühəndisliyi
analitikası ilə kombinasiyası şəklində izah olunur və çox zaman
bura süni intellekt də daxil edilir. İntellektual neft yatağında
olan hər bir quyu üçün biz bu vasitələrlə daha dolğun
məlumatlar toplaya və analiz edə bilirik. Hər fazada olan
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müxtəlif maye axını, quyu ağzında olan temperatur və təzyiq,
elektrikli dərin quyu nasoslarının parametrləri, ətraf mühitin
məlumatları və hətta istifadə olunan enerji barədə məlumatlar
əldə edilib saxlanılır. Ağıllı motorlar inkişaf etmiş alqoritmlər
vasitəsilə məhsuldarlığı artırmaq, qərar qəbul etmək və dövri
prosesləri azaltmaq üçün tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, neft-qaz
sənayesi real vaxta uyğun olan proqnozlaşdırmaya və böyük
həcmdə olan məlumatların toplanması və analizinə ehtiyac
duyur. Eyni zamanda bunlar qərarların qəbul edilməsində
mühüm rol oynayırlar. İnteqrasiya olunmuş istehsalat və
kəşfiyyat məlumatlarının idarə olunması platformasına nəzər
salsaq görəcəyik ki, müxtəlif mühitlərdə olan böyük həcmli
verilənlərin işlənməsi və təhlili hələ də kritik problemlərdən
biridir. Big data neft-qaz sənayesində qərar qəbul etmənin
əsasını təşkil edir. Buna görə də big datanın neft-qaz sahəsində
sahib olduğu üstünlüklərini qeyd etməliyik:
1)Neft-qaz sahəsindəki şirkətlər üçün planlaşdırma,
kəşfiyyat, istismar və yataqların inkişaf etdirilməsi üzrə daha
rəqabətcil üstünlüklərə sahib olmaq;
2)Texniki xidmət və proqnozlaşdırmanı da nəzərə alaraq
istismarı yüksəltmək və dəqiq zamanda fasiləsiz və düzgün
informasiyanın əldə olunmasına əmin olmaq;
3)Əməliyyat xərclərini və sərf olunan zamanı azaltmaq,
quyunun həyatı boyu istifadə olunan qaynaqların effektivliyini
artırmaq.
NEFT YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİNİN TƏHLİLİ
Tələbə:
Mütəllimov Turan
III kurs, qrup289S

Rəhbər:
Dos. Ş.İsmayılov

Neft yataqlarının işlənməsi dedikdə, laydakı mayeni quyu
dibinə hərəkəti prosesinin müxtəlif vasitələrlə idarə edilməsi
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nəzərdə tutulur. Layda maye hərəkətini quyuların istismar
edilməsi şəraitini seçməklə, layın enerji balansına süni təsir
etməklə idarə etməklə olar.
Quyuların iş rejimi geoloji və texniki şərtlərdən asılı
olaraq dəyişir. İş rejimini dəyişməklə laydan mayenin
quyudibinə hərəkətini hər zaman idarə etmək mümkündür.
Layın enerji balansını dəyişdirmək məqsədilə ona süni təsir
göstərilməsi də işlənmənin əsas məsələlərindəndir. Belə ki,
laya süni təsir etməklə layda gedən prosesi tamamilə
dəyişdirmək olar. Süni təsir göstərmək işlənmənin bütün
mərhələlərində mümkündür.
Laya qazılacaq quyuların sayı az götürüldükdə bir
quyuya düşən ehtiyatın miqdarı çox olur. Digər tərəfdən, əgər
çox quyu qazılarsa bu zaman ümumi hasilatın miqdarı çox olur.
Lakin, quyuların sayının çox olması neftin maya dəyərinə
mənfi təsir göstərir. Ona görə də, quyuların sayının müəyyən
olunması iqtisadi məsələdir.
İşlənmin layihələndirilməsi zamanı keçiricilik əsas
parametr hesab olunur(geoloqlara görə əsas parametr
məsaməlikdir). Lay şəraitini öyrənərkən keçiriciliyin qiyməti
müxtəlif hesablamaların (riyazi gözləmə, dispersiya, variasiya
əmsalı) köməyi ilə hesablanır. Ən çox məlum olan Qaus
paylanmasıdır.
İşlənmə sisteminin tərtib olunması bir neçə məsələnin
birlikdə kompleks şəkildə həyata keçirlməsi deməkdir.
Yatağın istismarı üçün lay rejiminin qısa zamanda
müəyyən edilməsi vacibdir. Bu məqsədlə aparılan geoloji və
hidroloji tədqiqatlar çox əhəmiyyətlidir. Lay rejimləri
məhsuldar zonanın xarakterindən asılı olaraq təyin edilir. Belə
ki, konturdaxili neftli süxurların öyrənilməsi kifayət etmir.
Konturətrafı sahələrdə öyrənilməlidir, yəni, neftli süxurların
yayılma strukturu.
Neft yataqlarının işlənməsi zamanı ən mühüm
məsələlərdən biri işlənməyə nəzarətdir. Bu məqsədlə lay
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təzyiqinin qiyməti təyin olunmalıdır. Mədən şəraitində lay
təzyiqi dərinlik manometrləri ilə ölçülür. Dərinlik manometri
ilə lay təzyiqini ölçərkən quyunu bağlamaq lazım gəlir. Bu bir
tərəfdən neft hasilatının itkilərinə, digər tərəfdən isə müxtəlif
mürəkkəbləşmələrə səbəb olur. Belə mənfi halları aradan
qaldırmaq üçün lay təzyiqinin hesablama yolu ilə təyin
olunması təklif olunur.
Məlumdur ki, quyuların hasılatı və lay təzyiqi arasında
sıx əlaqə var. Ona görə hər hansı bir quyuda istismar dövründə
bir neçə dəfə lay təzyiqi ölçülmüş olarsa bu zaman lay
təzyiqinin quyuların hasılatından asılılığı tənliyi qurulur
Play = f (Q1, Q2,Q3)
və bu alınmış model əsasında növbəti müddət üçün quyuların
hasilatı əsasında lay təzyiqi hesablanır.
QORUYUCU KƏMƏRIN SEMENTLƏNMƏSINDƏN
SONRA KƏMƏR
ARXASINDAN BAŞ VERƏN TƏZAHÜR
Magistr:
Xəlilov Elgün Araz oğlu
I kurs, qrup A2227

Elmi rəhbər:
dos. Axundov C.S

Quyuların
möhkəmləndirilməsindəki
mürəkkəb
proseslərdən biri də sementlənmənin aparılmasıdır. Kəmər
arxasındakı layların bir-birindən möhkəm təcrid olunması və
gələcəkdə baş verə biləcək mürəkkəbləşmənin qarşısının
alınması aparılan sementlənmənin keyfiyyətindən asılı olur.
Quyuda sementləmə başa çatdıqdan 4-5 saat sonra kəmər
arxasında qazıma məhlulunun öz-özünə hərəkəti baş verir və
həlqəvi fəzada izafi təzyiq yaranmağa başlayır.
Quyu dibindən yuxarıdakı laylarda lay temperaturasının
az olması səbəbindən həlqəvi fəzaya qaldırılmış sement
məhlulunun tutuşaraq bərkiməsi dərinlikdən asılı olaraq
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müxtəlif vaxtlarda baş verir.
Müşahidə ilə müəyyən edilmişdir ki, qazıma aparılan
müxtəlif yataqlardakı uyğun kəsilişdə sementləmədən sonra
kəmər arxasında yaranan izafi təzyiqin qiyməti müxtəlif olur.
Lökbatan sahəsində 1500 m dərinliyə buraxılan kəmərin
kəmərarxası təzyiqinin maksimal qiyməti 2 MPa, Kalmaz
sahəsində 2500 m dərinliyə buraxılan kəmərin kəmərarxası
təzyiqin maksimal qiyməti 4 MPa və Xərə-Zirə sahəsində 4800
m dərinliyə buraxılan kəmərin kəmərarxası təzyiqinin
maksimal qiyməti 7,5-8,0 MPa olmuşdur.
Dəniz və quruda qazılmış quyularda buraxılan kəmərlərin
sementlənməsindən sonra kəmər arxasında yaranan təzyiq
qiymətinin dəyişməsinin orta qiyməti təcrübə nəticəsində
aşağıdakı empirik düsturla müəyyən edilmişdir.
Pk.a.=0,0036h
burada, Pk.a.- sementləmədən sonra yaranan kəmərarxası
təzyiqdir, Mpa; h – kəmər arxasında qaldırılan sement
məhlulunun hündürlüyüdür, m.
Kəmərarxası sement məhlulunun bərkiməsi nəticəsində
quyunun həlqəvi fəzasında yaranan mkaksimal təzyiq aşağıdakı
kimi təyin olunur:
Pk.a.=0,1(ρq.m.- ρl.m.)hk
burada, ρq.m.-qazıma və ya sement məhlulunun sıxlığıdır;ρl.m.keçiriciliyi olan laylardakı lay məhsulunun sıxlığıdır;hk –
sementlənmiş intervalda olan keçiriciliyi olan layların
hündürlükləri cəmidir.
Həlqəvi fəzada quraşdırılmış texniki vasitə quyuda
aparılan semenlənmədən sonra həlqəvi fəzada gözlənilən izafi
təzyiqin qiymətindən 1,5 dəfə çox olan təzyiqdə hermetikliyə
yoxlanmalıdır. Quyuda sementləmə başa çatdıqdan sonra
həlqəvi fəzanın hermetikliyinə əmin olmaq üçün sementləyici
aqreqat vasitəsilə həlqəvi fəzada 10-15 kq/sm2 izafi təzyiq
yatadılaraq saxlanılır. Preventorun işçi xətti üzərində olan
manometrlə təzyiqin artmasına nəzarət edilir.
118

Təcrübə göstərir ki, kəmərin arxasına vurulan sement
məhlulu 18-20 saat ərzində daşlaşır. Bu səbəbdən həlqəvi
fəzada yaranan izafi təzyiqin qiyməti maksimal həddə çatır.
Həlqəvi fəzada yaranan izafi təzyiqin aradan qaldırılması üçün
quyu ağzı bağlı vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Həlqəvi fəza 36-48
saat müddətində təzyiq altında bağlı saxlanıldıqda izafi
təzyiqin qiyməti ardıcıl olaraq azalmağa başlayır. İzafi təzyiqin
qiyməti manometrdə “0” düşdükdə quyu ağzındakı texniki
vəsait açılır və həlqəvi fəzadan öz-özünə qazıma məhlulunun
hərəkəti olmadıqda quyuda növbəti qazıma işi aparılır.
СОВРЕМЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Магистр:
Янг Юнги
II курс, группа R2226

Руководитель:
доц. С.А.Рзазаде

В настоящее время за рубежом для бурения ГС все
более широко используются полимерные растворы на
основе полисахаридов (биополимеров, полианионной
целлюлозы и производных крахмала) с высоким
ингибирующим действием, а также с кольматирующей
водо- или кислоторастворимой твердой фазой.
1) Flo- Pro - промывочная жидкость для бурения ГС
и скважин с большим углом наклона ствола.
Для контроля щелочности раствора могут быть
использованы каустическая сода (NаОН), гидроксид калия
(КОН). Различные соли (NаСl, КСl, NaBr) и их комбинации
могут быть использованы в составе раствора для
обеспечения требуемой плотности, ингибирующей
способности и совместимости с пластовым флюидом.
Смазочные добавки, в общем случае, не требуются.
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Благодаря отсутствию твердой фазы и высокой
концентрации полимеров, коэффициент трения не
превышает 0,2, в то время как для растворов на основе
бентонита, он составляет около 0,3. Накопление твердой
фазы в растворе приводит к включению твердых частиц в
структуру, созданную в растворе биополимером, что
отрицательно сказывается на ВНС. Поэтому, при
использовании Flo-Pro, рекомендуется оснащение буровой
установки хорошим оборудованием по очистке бурового
раствора.
2) ANCO -2000 - высокоингибированная система
бурового раствора на основе биополимера, полианионной
целлюлозы и полиалкиленгликолей (ПАГ), разработанная
компанией ANCOR Drilling Fluids- ADF.
3) Система на основе Polyvis -2 - синтетического
неорганического структурообразователя.
Поливис - 2- поли (магний-алюминий-гидроксид)
оксид относится ко второму
поколению смесей
гидроксидов
металлов
(ММН)
синтетических
неорганических структурообразователей - загустителей
для буровых растворов на водной основе.
Поливис -2 позволяет создать буровые растворы с
исключительными сдвиговыми характеристиками.
Уникальность свойств проявляется в превосходных
несущих свойствах, как в динамическом, так и в
статическом состоянии.
На это указывает высокое
значение 0 и низкое пластической вязкости (пл.).
Буровые растворы с Поливис -2 идеальны для ГС.
Если горизонтальное бурение ведется с обычными
промывочными жидкостями, твердая фаза оседает на
стенках скважины и может привести к скоплению
выбуренной породы и прихвату бурильных труб.
Поливис -2 обеспечивает прекрасное удерживание
твердой фазы во взвешенном состоянии и эффективную
120

очистку ствола скважины.
Для снижения фильтрации в этой системе
используется только специальный неионогенный полимер
- Polytrol (см.табл. 19).
4) РНСО - растворы на нетоксичной синтетической
биоразлагаемой неводной “псевдонефтяной” основе.
Эти растворы в полной мере обладают всеми
достоинствами растворов на нефтяной основе и отвечают
требованиям охраны природной среды .
SYSTEM PRESSURE LOSSES
Master:
Zang Xiangyu
II course, group R2236

Scientific adviser:
ass. prof. S.V.Abbasova

The production or injection of fluids from a reservoir
requires pressure. This pressure is either available as the
reservoir pressure or pressure from an injection pump. The
effective design or evaluation of the performance of a well
requires consideration of the pressure loss in the flowing
system, which includes some or all of the following components
as illustrated in Figure 1:
•
the reservoir the bottom hole completion on the
tubing or casing
•
the wellhead
•
the flowline
•
the flowline choke
•
pressure losses in the separator and export pipeline to
storage.
The production of oil or gas from a reservoir is limited
by the pressure available in the reservoir. If sufficient pressure is
present a well will flow naturally, but in some cases, artificial
lift is required to produce more economically. It is therefore of
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utmost importance that the pressure losses in the system are
kept to a minimum.

Figure 1. - System Pressure Losses
The skin factor is a composite variable and is affected by
any phenomena that will change the natural flow performance
dictated by wellbore diameter and permeability. A positive skin
factor indicates decreased flow performance, while a negative
skin factor indicates increased flow performance.
Positive skin factors can be caused by:
formation damage (e.g., wettability changes, clay
swelling)
• well design/geometry (e.g., phase changes, inadequate
number of perforations) production problems (e.g.,
screen plugging, wax/asphaltene deposition)
Negative skin factors can be caused by:
matrix stimulation (the near-wellbore permeability
exceeds the natural value)
•
hydraulic fracturing
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•

a highly inclined wellbore or horizontal wellbore.

ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ НА СТЕНКИ СКВАЖИНЫ ПРИ
ВРАЩЕНИИ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
Магистр:
Абдулразагов Агаджан Анар o.
II курс, группа R2226

Руководитель:
доц. С.А.Рзазаде

Исследованию влияния вращения бурильного
инструмента на величину гидродинамического давления
посвящен ряд работ.
В работе на основании измерений, проведенных на
буровой, установлено, что вращение бурильного
инструмента приводит в основном к увеличению
гидродинамического давления, однако в некоторых
случаях наблюдаются и уменьшения. Проведя анализ
данных, полученных на экспериментальной установке, а
также из промысловых замеров, М.К. Сеид-Рза отмечает,
что увеличение и уменьшение гидродинамического
давления невозможно объяснить различием режимов в
движении жидкости.
В на основании теоретического исследования
изменения гидродинамического давления в стволе
скважины при винтовом движении вязкопластичной
жидкости показано, что в зависимости от угловой скорости
вращения
гидродинамическое
давление
может
увеличиваться, уменьшаться изменяться.
В на основе полученных экспериментальных данных
автором установлено, что изменение гидравлических
сопротивлений во вращающихся трубах зависит от режима
движения вязкопластичной жидкости. При структурном
режиме происходит увеличение гидродинамического
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давления на 5-6 %, а при турбулентном – уменьшение на
8%. Так как режим движения в различных интервалах
изменяется, то повышение или понижение давления при
вращении колонны труб зависит от суммарного эффекта
влияния вращения на гидродинамическое сопротивление.
Однако в литературе, посвященной данному вопросу,
влияние
температуры
среды
на
изменение
гидродинамического
давления,
возникающего
при
вращении труб, не рассматривалось. Учитывая то, что
бурение на большие глубины связано с высокими
значениями температуры проходимых пород, в данной
статье ставится задача исследовать влияние температуры
на изменение давления при вращении бурильных труб в
случае вязкой жидкости при установившемся ламинарном
режиме движения.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НЕНЬЮТОНОВСКИХ НЕФТЕЙ.
Студент:
Гамидов Эльмир Акпер
IV курс, группа 230.4

Руководитель
доц. А.А.Мустафаев

Неньютоновские системы характеризуются наличием
начального напряжения сдвига, введения которого
определяет отожествления течения неньютоновской
системы с вязко-пластичной средой. Движение происходит
только после того, как градиент внешнего давления
становится больше некоторого предельного градиента,
способного преодолеть предельное напряжение сдвига,
которое
является
аппроксимационной
константой,
обозначаемой . Указанные соображения относятся как к
движению в трубах, так и пористой среде.
Для описания фильтрации таких жидкостей в
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пористой среде академиком А.Х.Мирзаджанзаде была
предложена формула обобщенного закона Дарси.
Начиная с 50-ых годов ХХ века академиком
А.Х.Мирзаджанзаде и его учениками на основе
проведенных
исследований
был
предложен
принципиально новый подход к разработке месторождения
неньютоновских нефтей.
В предлагаемом сообщении обращается внимание
на,
проведенные
школой
А.Х.Мирзаджанзаде,
исследование факторов, влияющих на коэффициент
нефтеотдачи месторождений неньютоновских нефтей и
параметров, определяющих нефтеотдачу месторождений
ньютоновских нефтей.
На основе большого информационного массива –
124 залежи ньютоновских и 126 залежей неньютоновских
нефтей методами математической статистике оценки
значения конечных коэффициентов нефтеотдачи, оценены
доминирующие факторы и их сочетания. Так для
месторождений
ньютоновских
нефтей
высокие
коэффициенты нефтеотдачи определяются высокими
темпами отбора жидкости, либо при плотной сетке
скважин. Для неньютоновских нефтей для достижения
высокого
коэффициента
нефтеотдачи
необходимо
одновременное применение и плотной сетки, и высоких
темпов отбора жидкости.
NODAL – АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Студент:
Мамметтаганов Хаджинур
IV курс, группа 232.4

Руководитель:
доц. А.А.Мустафаев

Системы добычи углеводородов может быть условно
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подразделена на ряд компонентов: пористая среда, система
заканчивание (перфорация, гравийная набивка, область
стимуляции скважины), вертикальный трубопровод,
ограничители(клапана,
штуцеры),
горизонтальный
трубопровод, соединяющие устье с сепаратором.
В
каждом
из
перечисленных
компонентов
происходят потери давления, расчет этих потерь
необходим оптимизации работы скважин. Так давление в
сепараторе контролируется с целью обеспечения удержать
в жидкой фазе мелких углеводородов.
В предлагаемых исследованиях особое внимание
было уделено движению многофазных систем.
Для определения потерь давления в пласте были
рассмотрены
подходы,
предложенные
Вогелем,
Стэндингем, Фетковичем.
Для оценки потерь давления в трубе были
проанализирована подходы, основанные эмпирические
корреляции разного вида, в зависимости учета в расчетах
режима потока и эффекта проскальзывания.
Для повышения точности прогнозирования к более
адекватного
описания
реальных
параметров
нефтепромысловой
практике
используется
механистические модели позволяющие моделировать
сложные свойства потока и прогнозировать режим на
основе физических законов.
На основе рассчитанных потерь давления во всех
узлах
нефтегазопроизводительной
системы
сопоставленных зависимости дебита от
забойного
давления, характеризующий приток от зоны дренирование
к забою скважины и зависимости, характеризующей
подъем углеводородов с забоя до устья.
Определяются условия возможного фонтанирование,
анализируются влияние различных факторов на систему
добычи и приведены рекомендации по переходу на
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механизированные способы добычи.
APPLICATION OF LATTICE BOLTZMANN
METHODS FOR ACQUIRING ABSOLUTE AND
RELATIVE PERMEABILITIES OF ROCKS.
Student:
Hasanzadeh Rasim
IV course, group 230.4

Scientific adviser:
as.prof. S.A.Rzazadeh

Over the last two decades, Lattice Boltzmann Methods
(LBM) have become increasingly popular as a CFD method
(Computational Fluid Dynamics). It has found its application in
different areas such as aerodynamics, heat flow, medicine,
fluid flow through porous media etc. Being relatively novel in
oil industry it is used for simulations of flow of fluids through
plugs of core samples taken from oil & gas fields. While a
wide variety of methods for such simulation exist both on
macro and microscale, LBM is on a mesoscale.
In a complex media, such as porous media, the geometry
is represented by ones and zeros, which correspond to solids
and pores. In order to achieve a required input for LBM in a
form of digital rock, CT (Computer Tomography) scans of
plugs undergo a procedure also known as segmentation.
Following this, a number of segmented 2D “slices” is used for
creating a digital rock in 3D.
Originally derived from Boltzmann’s equation, LBM
discretizes space into lattices. The algorithm of LBM takes into
account the underlying physics of fluid behaviour in porous
media. LBM has 2 main steps – streaming and collision.
Streaming step is responsible for propagation of particles to
neighboring lattices, i.e. “dynamics”, while collision step
accounts for mentioned “physics” where collision of particles
is simulated. In D3Q19 model of LBM, in each lattice there are
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19 distribution functions in 3 dimensions – directions in which
particles can propagate with certain probability.
In recent years different models for simulation of
multiphase flow have been proposed. Most popular among
them are Color-gradient model, Shan-Chen model and Free
energy model.
At the start of the simulation pressure gradient of the real
experiment is represented by setting corresponding densities at
inlet and the outlet of the simulated plug. Then in each timestep
streaming and collision steps are applied and densities and
velocities in each lattice are calculated. This continues until a
steady-state flow is reached, i.e. difference in velocities from
one timestep to another is insignificant.
To calculate the permeability of the simulated plug, an
average velocity of all lattices is put into Darcy’s equation with
all of remaining variables known – pressure gradient, viscosity
of fluid. To validate LBM, after first results are obtained, they
are compared to experimental data and by calibrating the
existing model can be verified.
This method of obtaining permeability has been used in
the past and some accurate results have been reached.
Main benefit of LBM is that it is significantly cheaper
than doing the actual experiment for the same purpose. On top
of that, computational time of LBM is also a huge advantage.
In conclusion, usage of LBM in the oil & gas industry is
cost and time effective relative to standard methods of
acquiring absolute and relative permeability and it can be used
for unlimited number of times for different rocks by just
changing the inputs.
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COMPARISON OF DUAL GRADING DRILLING
TECHNOLOGY TO SINGLE GRADING DRILLING
TECHNOLOGY IN DEEP WATER ENVIRONMENT.
Student:
Vazeri Samandar
IV course, group 230.4

Scientific adviser:
as.prof. S.A.Rzazadeh

As technology progresses the definition of Deepwater
becomes greater and greater every day, and as the water depth
increases, the associated technical, economic and safety
complexities increase proportionately. Therefore, for
improving wellbore integrity, reduce overhead costs and, most
importantly, provide a safe working environment. Applying a
dual gradient technology to offshore drilling is not a new
concept, but one that is being addressed with new fervor and
can help meet these industry goals.
Before analyzing the technical and safety aspect of dual
grading drilling technology first take a look what is single
grading drilling technology. In conventional method we are
drilling with single mud gradient due at the water depth (30007500 ft) convention technology becomes unreliable. Because
margin between the pore and fracture pressures in deep waters
become narrower that tend to create problem like early kick,
lost circulation and formation damage. Additionally, single
grading drilling technology is not cost effective as compare to
dual grading drilling technology. Therefore, for minimizing all
these issue and cost constrains we need an advance
methodology as dual gradient drilling method.
The dual gradient drilling technique involves the use of
two different pressure gradients in maintaining the bottom hole
pressure. The same bottom hole pressure in the conventional
method can be achieved using the dual gradient method.
Several methods have been proposed to achieve dual gradient
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in the industry today. In one of the methods the marine riser is
filled with a low-density fluid (sea water, 8.66 ppg), this helps
in reducing the pressure in the exposed sediments of the
wellbore while heavy density fluid runs from the sea floor to
the bottom hole.
The major challenge in deep-water drilling is the narrow
margin between the pore pressure gradient and the fracture
pressure gradient. Therefore, dual grading drilling in the only
reliable technology for solving this issue because when we are
using combination of two different mud column margin
between the pore pressure and fracture pressure increase. This
alone makes the dual gradient drilling method very attractive.
Furthermore, One primary benefit of the wider margin
between the pore and fracture pressures in dual gradient
drilling is the elimination of several casing strings. A
comparison between casing selection in dual gradient drilling
and conventional drilling lesser number of casing strings
allows for deeper target depths, greater final hole size, and
setting larger production tubing strings. It is also important to
note that well kicks and lost circulation would be minimal
because of the wide margin between these pressure gradients.
Other benefits of dual gradient drilling include cost and time
savings; which allows drilling in any water depth and has lower
weight and space requirements on the drilling rig.
In conclusion, dual grading drilling technology is far
more cost effective and reliable then single grading technology
because of its unique method for improving well construction
and safety of drilling operation.
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SUALTI NEFT KƏMƏRLƏRİNDƏ SIZMA
HALLARININ DİAQNOSTİKASI
Tǝlǝbǝ:
Əliyev Alı
IV kurs qrup: 241.4

Elmi rǝhbǝr
prof. Q.Q.İsmayılov

Xəzər dənizinin ekoloji tarazlığına təsir edə bilən mühüm
amillərdən biri dəniz sualtı boru kəmərlərinin istismarı zamanı
baş verən qəzalar, zədələnmələr nəticəsində dəniz mühütinə
neftin sızmalarıdır. Odur ki, sualtı boru kəmərlərinin istismarı
zamanı zədələnmə səbəblərinin , qəza sızmaları yerlərinin və
ətraf mühitə neft dağılmalrının vaxtında və dəqiq aşkar
edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.Buraya dənizin spesifik
xüsusiyyətləri , xüsusi avadanlıqların və üzən qurğuların
istifadə olunması,təmir işlərinin çətinliyi , dəniz neft
mədənlərinin işinin pozula bilməsi ehtimalını da əlavə etsək
problemin çətinliyi və vacibliyi bird aha aydın olur. Sualtı
kəmərlərdə müxtəlif səbəblərdən baş verən qəzalar nəticəsində
baş verən neft itkiləri ətraf mühitə dəyən ziyan sızmanın yeri,
dərəcəsi, həmçinin onun hansı sürətlə aşkar edilərək aradan
qaldırılması vaxtından çox aslıdır. Qıza sızmaları ilə bağlı baş
verən neft itkilərinin dəyərləndirilməsi ətraf mühitin
çirklənməsi riskinin təyini üçün də çox vacibdir və praktiki
əhəmiyyət kəsb edir.
Böyük sızma halları ilə bağlı neft dağılmalrının ətraf
mühitə olan təsirlərinin qiymətləndirilməsi məsələlərnin geniş
öyrənildiyi və kifayət qədər işıqlandırıldığını nəzərə alaraq işdə
sualtı enft kəmərlərindən kiçik neft sızma hallarının
diaqnostikası üçün üsülların işlənməsinə baxılmışdır.
Dəniz
mühitində
neftin
dağılmasının
şərti
əsaslandırılmış, ətraqf mühitə dağılan neftin miqdarının
müxtəlif hərəkət rejimlərində qiymətləndirilməsi məsələsinə
baxılmışdır.
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Aparılmış hesabatların nəticələrinə əsaslanaraq , Delfi
mühütinə Windows
sistemi üçün təyin olunmuş xusisi
proqram vasitəsi ilə üç ölçülü fəzada sızma yeri Xsy Q1 və
P1/Phid parametrləri arasındakı aslılıqlar qrafiki olaraq təsvir
edilmişdir. Həmin təsvirlər dənizin dərinliyi və turbulent
hərəkət rejminə uyğun axınlar üçün kordinat sistemində sızma
hallarının qiymətlərinə uyğun olaraq göstərilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, bütün hallarda sızma hallarının bütün hallarda
sızma yerinin sərfdən , kəmərin başlanğıc təzyiqinin hidrostatik
təzyiqə olan nisbəti və dənizin dərinliyindən asılı dəyişməsi
eyni bir qanunauyğunluğa tabe olan səthlər üzərində yerləşir.
Bundan əlavə həmin üç ölçülü təsvirlərdən parametrlərinə
əsasən hansı sızma hallarının kəmərin başlanğıcında və ya ona
yaxın baş verdiyini də aydın görmək mümkündür. Dənizin
dərinliyi sabit qalan ərazilərdən keçən boru kəmərində baş
verın sızmaların çox olması sızma yerinin başlanğıcında
olmasına, dolayısı olsa da bir işarədir.
HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN KORROZİYADAN
ELEKTROKİMYƏVİ MÜHAFİZƏSİ
Magistr:
Əsgərli Cavid Valeh oğlu
II kurs, qrup A2136

Elmi rəhbər:
dos. Seyfiyev F.Q.

Korroziyadan mühafızə sistemləri arasında ən çox
effektivli elektrokimyəvi mühafızə sistemidir. Bu mühafızə
sistemi korroziyanm sürətini azaldır və ya tam saxlayır. Neytral
elektrolitdə korroziyanın elektrokimyəvi təbiətini nəzərə
alaraq, dəniz şəraitində ən etibarlı olan elektrokimyəvi
mühafızə sistemini qəbul etmək olar . Elektrokimyəvi mühafızə
zamanı iki tip mühafızə sistemindən istifadə edilir:
- xarici elektrik mənbəyi olan katod stansiyası və
mühafızənin anod qurğusundan istifadə etməklə;
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- protektor qurğusundan istifadə etməklə.
Hal-hazırda Xəzər dənizində quraşdırılmış hidrotexniki
qurğuların sualtı hissələri korroziyadan elektrokimyəvi üsulla
alüminium və ya maqnezium əsaslı ərintilərdən tökülmüş
protektorlardan istifadə edərək mühafızə olunur. Dənizdə
hidrotexniki
qurğuların
sualtı
hissələrinin
protektor
mühafızəsinin mahiyyəti mühafızə olunacaq qurğunun katod
polyarizasiyasma uğradılmasından ibarətdir. Buna görə
qurğuya dəniz suyunda elektrod potensialı, onun elektrod
potensialından daha mənfı olan metal-protektor birləşdirilərək
qalvanik cüt əmələ gətirilir. Dəniz suyunda protektor-polad
qurğu qalvanik cütü arasında əmələ gələn potensiallar fərqinə
əsasən sabit elektrik cərəyanı əmələ gələrək axır və mühafızə
olunan qurğunun səthi katod polyarizasiyasına uğrayır.
Protektor isə bu cütün anod elementi olub, onun dövrəsindən
axan sabit elektrik cərəyanına uyğun sürətlə əriyir və anod
polyarizasiyasma uğrayır.
Protektor mühafizəsində mühafizə olunacaq konstruksiya
daha elektromənfi potensiala malik olan metala-protektora
birləşdirilir. Polad və çuqun üçün Mg, Zn vəya tərkibində 9%
Al və 10% Zn olan protektorlardan istifadə olunur.
Protektorlarda doldurucu olaraq CaCO3, Na2CO3, MgCO3 duz
qarışıqlarından istifadə edilir.
QAZ KƏMƏRLƏRİ SİSTEMLƏRİNDƏ QƏZALI
İŞ REJİMLƏRİNİN TƏHLİLİ
Magistr:
Hacızadə Süleyman Gündüz
II kurs, qrup A2136

Elmi rəhbər:
dos. R.Ə. İsmayılov

Magistral qaz kəmərlərinin çoxillik istismar təcrübəsi
göstərir ki, kəmərlərdə zədələnmənin yaranması və bilavasitə
qəzanın baş verməsi arasında kifayət qədər uzun zaman
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müddəti ola bilər. Bununla bağlı qəzanın yaxınlaşmasını
qabaqcadan qaz kəmərində əsas ölçülən parametrlər olan
təzyiq, sərf və temperaturun dəyişməsi xarakterinə görə təyin
edilməsi məsələsi mühüm elmi və praktiki maraq doğurur.
Bu məsələnin riyazi qoyuluşunu aşağıdakı şəkildə təsvir
etmək olar. Kəmər normal iş rejimində işlədikdə ölçülən
parametrlər müəyyən qanunauyğunluqla dəyişir. Yaxınlaşan
qəza müəyyən müddət ərzində bu statistik qanunauyğunluğu
pozmur. Lakin elə bir an gəlir ki, parametrlərin dəyişilməsi
xarakteri dəyişir, yəni kəmər qəzalı iş rejiminə keçid edir. Yəni
qaz kəməri bir vəziyyətdən (təhlükəsiz iş rejimindən) digərinə
(qəzalı iş rejiminə) keçid edir. Məsələnin həlli ölçülən
parametrlərin dəyişilməsi dinamikası əyrilərində hər iki
vəziyyəti səciyyələndirən təsvirlərin aşkarlanmasına gətirilir.
Əgər nəzərə alsaq ki, ölçülən parametrlər ölçmə cihazlarının
dəqiqliyi ilə bağlı müəyyən xətaya malikdirlər, onda yuxarıda
qoyulan məsələnin həlli üçün ilkin mərhələdə statistik
diferensiallama üsulunun tətbiqi məqsədəuyğun olardı. Bu
üsulun mahiyyəti faydalı informativ siqnalı gücləndirmək,
ölçmələrlə bağlı xətanı isə azaltmaqdan ibarətdir.
Statistik diferensiallama üsulunun tətbiqi digər
baxımdan da səmərəlidir. Belə ki, ölçülən parametrlərin
dəyişilməsi qabarıq şəkildə görünməsə də diferensiallama
əməliyyatını apardıqda müvafiq əyrilərdə sıçrayışların
mövcudluğu açıq surətdə özünü göstərir.
Tədqiqat obyekti kimi real kəmərdə baş verən qəza
hadisəsinə baxılmışdır. Mərkəzi dispetçer xidmətinə bir
saatdan bir gələn məlumat əsasında qazın təzyiqi, temperaturu
və sərfi üçün zaman sıraları qurulmuşdur (qəzadan 48 saat öncə
və 48 saat sonra). Bu sıralar üzərində statistik diferensiallama
əməliyyatı aparılmışdır. Hesablamalar nəticəsində qurulmuş
əyrilərdə qabarıq şəkildə sıçrayışlar nəzərə çarpır. Bu bizə əsas
verir ki, statistik diferensiallama əsasında kəmərin təhlükəsiz iş
rejimindən qəza rejiminə yaxınlaşması anını təyin edək.
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QAZIN NƏQL XƏTLƏRİNDƏ HİDRAT
ƏMƏLƏGƏLMƏ İLƏ MÜBARİZƏ ÜSULLARI
Magistr:
Qafurov İsrafil Əmirxan
II kurs, qrup A2136

Elmi rəhbər:
dos. E. İskəndərov

Təbii qazların çıxarılması və nəqli zamanı hər zaman
mədən avadanlığında hidratın yaranmasına rast gəlmək
olar. Təbii qazlar müəyyən termodinamiki şəraitdə su ilə
birləşərək hidratlar əmələ gətirir ki, bunlar da mədən və
magistral qaz kəmərlərində yığılaraq hidravliki müqavimətin
artması səbəbindən kəmərin nəqletmə qabiliyyətini azaldır
və bəzi hallarda kəmərin en kəsiyini tam tutur. Təbii
qazların hidratları dayanıqsız birləşmələr olduğu üçün
temperaturun artması və ya təzyiqin azalması zamanı qaza
və suya ayrılır. Xarici görünüşünə görə hidrat birləşmələri
buza və ya qara oxşayan ağ kristallik kütlədir.
Hidrat birləşmələrinin yaranmasının qarşısını almaq
üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:
qazın qızdırılması, təzyiqin aşağı salınması, inhibitorların
tətbiqi, qazın qurudulması.
Qazın qızdırılması ilə hidratın əmələ gəlməsinin
qarşısının alınması qaz kəmərində təzyiqi dəyişmədən
qazın temperaturunun hidrat əmələ gəlmənin müvazinət
temperaturundan yuxarı qiymətdə saxlanmasından ibarətdir.
Bu üsul qazın magistral boru kəməri ilə nəqli zamanı
böyük enerji xərcləri tələb etdiyi üçün məqbul sayılmır.
Ona görə də qızdırma üsulu adətən qazpaylayıcı stansiyalarda
istifadə olunur.
Hidratın yaranmasının təzyiqin azaldılması üsulu ilə
qarşısının alınması qaz kəmərində dəyişməz temperaturda
təzyiqin hidrat əmələ gəlmənin müvazinət təzyiqindən
aşağı salınması prinsipinə əsaslanır. Praktikada bu üsuldan
artıq əmələ gəlmiş hidratları ləğv etmək üçün istifadə
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olunur. Yaranmış hidrat tıxaclarının ləğvi şamlardan qazın
üfürülərək havaya buraxılması ilə həyata keçirilir. Bu üsul
hidrat tıxaclarının yalnız müsbət temperaturda dağıdılması
üçün istifadə olunur.
Hidratın əmələ gəlməsinin qarşısının alınması üçün
inhibitorlardan
istifadə
olunması
daha
səmərəlidir.
İnhibitorlar su buxarı ilə doymuş qaz axınına vurulur. Su
buxarlarını qismən udmaqla onlar sərbəst su ilə birlikdə
məhlula çevrilir və suyun donma temperaturunu aşağı
salır. Həmin məhlullar ya heç hidrat əmələ gətirmir, ya da
onların yaranması çox aşağı temperaturda baş verir.
İnhibitor kimi metil spirti (metanol), etilenqlikol, dietilenqlikol
və s. istifadə olunur.
Təbii qazların böyük həcmdə nəqli zamanı boru
kəmərlərində hidrat birləşmələrinin yaranmasına qarşı ən
səmərəli üsul qazın kəmərə verilməzdən əvvəl qurudulması
hesab edilir.
MULTİFAZALI QAZ KƏMƏRLƏRİNDƏ
HİDRODİNAMİK KORROZİYA
PROBLEMLƏRİNIN HƏLLİ YOLLARI
Magistr:
Quliyev İlqar Zülfüqar oğlu
I kurs, qrup A2137

Elmi rəhbər:
dos: E.X.İskəndərov

Multifazalı qazları nəql edən boru kəmərlərinin
dağılmasının böyük əksəriyyəti eroziya və ya eroziyakorroziya xarakterli dağılmalarıdır. Hazırlıq mərhələsini tam
keçməyən kondensləşən qazların nəqlini həyata keçirən boru
kəmərlərində daha böyük korroziya sürəti müşahidə olunur
(3-5 mm/il-ə qədər) və təsadüfi deyil ki, həmin kəmərlər 1-2
il ərzində sıradan çıxa bilər.
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Aktiv dağılmalar daha çox qaz kəmərlərinin trasının
qalxan hissələrinin başlanğıcında baş verir. Bu hissələrin
daha çox eroziyaya məruz qalması onunla bağlıdır ki, məhz
bu hissələrdə maye fazanın (su, kondensat), bərk mexaniki
hissəciklərin toplanması və onların qarışığın axını boyu dövrü
olaraq aşağı-yuxarı yerdəyişməsi baş verir.
Boru kəmərində hərəkət zamanı mexaniki hissəcik üçün
daxili səthdə sürtünmə qüvvəsi aşağıdakı asılılığa əsasən
müəyyən edilir:
F=(
g d3/6
(1)
Burada, d - mexaniki hissəciyin diametri;
- uyğun olaraq mexaniki hissəciyin və qazın
sıxlığı;
- hissəciyin metalla sürtünmə əmsalıdır.
Mexaniki hissəciyin yerdəyişmə sürətini kəmərin en
kəsiyi boyu sürətin aşağıdakı paylanma qanunundan istifadə
edərək müəyyənləşdirmək olar:
=
Burada,

[

( ) ]

(2)

- qaz axınının orta sürəti kimi qəbul edilə

bilər.
r- axının oxu ilə mexaniki hissəciyin oxu arasındakı
məsafədir .
Nəzərə alsaq ki, r =
, onda alarıq:
υ=

(3)

F və υ -nin ifadələrinə əsasən sürtünmə qüvvəsinin
gücü aşağıdakı kimi olacaqdır:
N =F υ = 5,144(

(2- d/D)

/D

Hesablamalar aşağıdakı ilkin məlumatlara əsasən
aparılmışdır: D = 200mm = 0,2 m;
= 1500 kq/m3; = 3
kq/m3;υ= 5; 10; 15; 20 m/s .
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Hesablamaları göstərmişdir ki, sürtünmə gücünün payı,
əsasən ölçüsü d 0,5 mm olan fraksiyaların - mexaniki
hissəciklərin payına düşür. Digər mühüm nəticə ondan
ibarətdir ki, 0,1 - 0,3 mm ölçülü fraksiyaların mexaniki
qarışıqların ümumi həcminin yarıdan çoxunu (56%) təşkil
etməsinə baxmayaraq onların ümumi sürtünmə gücündə payı
yox dərəcəsindədir. Deməli, korroziya - eroziya sürəti
mexaniki hissəciklərin qaz kəmərinin daxili səthində
sürtünmə gücü ilə mütənasib olaraq artır və bu artım
mexaniki hissəciklərin miqdarından çox onların ölçüsündən
asılıdır. Göründüyü kimi, qaz kəmərini bərk mexaniki
hissəciklərin təsirindən (eroziyadan) qorumaq məqsədilə
həmin hissəciklərin borunun alt divarından qoparaq axının
nüvəsinə düşməsi və orada hərəkət etməsi vacibdir. Boru
xətlərində eroziya-korroziya hadisələrindən baş verən
dağılmaların qarşısını almaq üçün ən çox eroziyaya səbəb
olan mexaniki hissəciklərin (diametri 1,0 mm-dən böyük olan
fraksiyaların) boru kəmərlərinin başlanğıcında utilizasiyası
ilə korroziya sürətinin xeyli azalmasına nail olmaq
mümkündür.
NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARININ İSTİSMARINDA
KOMBİNƏEDİLMİŞ BİTKİ MƏNŞƏLİ
İNHİBİTORLARIN TƏTBİQİ

Tələbə:
Əlikişiyeva Samirə Faiq qızı
III kurs, qrup 291.5

Elmi rəhbər:
prof. Qurbanov H.R.

Hal-hazırda bitki mənşəli inhibitorlardan neft-mədən
avadanlıqlarının
korroziyadan
mühafizə
olunmasında
öyrənilməsi böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə
laboratoriya şəraitində bitki mənşəli inqibitorların alınması və
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onların korroziyaya qarşı tədqiqi öyrənilmişdir.
Bitki mənşəli inhibitorlardan qossipol qətranı-pambıq
yağı istehsalı zamanı ayrılan aralıq məhsuldur. Reagentin
tərkibi 10-12% azot saxlayan birləşmələrdən, 35-40%
qossipolun parçalanma və oksidləşmə məhsullarından, 50-55%
sərbəst yağ oksidi və polimerləşmiş turşulardan ibarətdir.
Donma temperaturu +280S-dir. Temperaturu aşağı salmaq üçün
onun hazırlanmasında kerosin və dizel yanacağından həlledici
kimi istifadə edilir. Əvvəlcə qossipol qətranın kerosin
həlledicidə 1:1, 1:2 və 1:3 nisbətində nümunələri hazırlanır. 1:1
nisbətində kompozisiyanın donma temperaturu -1,50S, 1:2
nisbətində -180S və 1:3 nisbətində isə -250S-dir. Dizel yanacağı
həlledicisində isə 1:1 nisbətində -140S, 1:2 nisbətində -160S və
1:3 nisbətində -180S olmuşdur. Laboratoriya şəraitində kimyəvi
maddələrin korroziyaya qarşı mühafizə qabiliyyəti neytral
mühitdə tədqiq edilmişdir. Qossipol qətranı İKSQ-1 inhibitoru
ilə 1:1 nisbətində kerosin həlledicidə 100, 200 və 300 mq/l
miqdarında hazırlanmışdır. Qossipol qətranının İKSQ-1 ilə 2:1
mühitində 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,60 q/m2 ·saat
(effektivlik 80,7%), 200 mq/l-də korroziya sürəti 0,45 q/m2
·saat (effektivlik 85,5%) və 300 mq/l-də 0,33 q/m2·saat
(effektivlik 89,40%) olmuşdur.
Mühit olaraq 3%-li NaCl-un B-70 benzinində 1:1 nisbəti
götürülmüşdür. 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,60 q/m2 ·saat
(effektivlik 80,6%), 200 mq/l-də korroziya sürəti 0,30 q/m2
·saat (effektivlik 90,3%) və 300 mq/l-də 0,1 q/m2·saat
(effektivlik 96,3%)olmuşdur.
Qossipol qətranının İKSQ ilə 3:1 nisbətində 100 mq/l-də
korroziya sürəti 0,40 q/m2 ·saat (effektivlik 87,1%), 200 mq/ldə korroziya sürəti 0,20 q/m2 ·saat (effektivlik 93,5%) və 300
mq/l-də 0,08 q/m2·saat (effektivlik 97,40%) olmuşdur.
Nisbətləri eyni saxlamaqla dizel yanacağının həlledici
kimi istifadə edərək aşağıdakı rəqəmlər alınmışdır.
Qossipol qətranının İKSQ ilə 1:1 nisbətində 100 mq/l-də
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korroziya sürəti 0,55 q/m2 ·saat (effektivlik 82,3%), 200 mq/ldə korroziya sürəti 0,35 q/m2 ·saat (effektivlik 88,70%) və 300
mq/l-də 0,25 q/m2·saat (effektivlik 91,9%) olmuşdur.
2:1 nisbətində 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,40 q/m2
·saat (effektivlik 87,10%), 200 mq/l-də korroziya sürəti 0,20
q/m2 ·saat (effektivlik 93,50%) və 300 mq/l-də 0,15 q/m2·saat
(effektivlik 95,20%) olmuşdur.
3:1 nisbətində 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,30 q/m2
·saat (effektivlik 90,30%), 200 mq/l-də korroziya sürəti 0,15
q/m2 ·saat (effektivlik 95,20%) və 300 mq/l-də 0,07 q/m2·saat
(effektivlik 95,20%) olmuşdur.
Turş mühitdə qossipol qətranı və İKSQ-1-nin 1:1, 2:1 və
3:1 nisbətində kerosin həlledicidə 100, 200 və 300 mq/l-də
kimyəvi maddələrin korroziya sürəti öyrənilmişdir.
Həlledici kimi dizel yanacağı istifadə etdikdə 1:1
nisbətində 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,80 q/m2 ·saat
(effektivlik 82,20%), 200 mq/l-də korroziya sürəti 0,50
q/m2·saat (effektivlik 88,9%) və 300 mq/l-də 0,40 q/m2·saat
(effektivlik 91,10%) olmuşdur.
2:1 nisbətində 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,70 q/m2
·saat (effektivlik 84,4%), 200 mq/l-də korroziya sürəti 0,40
q/m2·saat (effektivlik 91,10%) və 300 mq/l-də 0,30 q/m2·saat
(effektivlik 93,20%) olmuşdur.
3:1 nisbətində 100 mq/l-də korroziya sürəti 0,50
q/m2·saat (effektivlik 88,9%), 200 mq/l-də korroziya sürəti
0,30 q/m2·saat (effektivlik 93,3%) və 300 mq/l-də 0,09
q/m2·saat (effektivlik 98,0%) olmuşdur.
Beləliklə, qossipol qətranı ilə İKSQ-1 inhibitorlarının
1:1, 2:1 və 3:1 nisbətlərində nümunələri hazırlanmış, onların
korroziyaya qarşı mühafizə qabiliyyəti kerosin və dizel
həlledicisində neytral və turş mühitdə öyrənilmiş ən yaxşı
effektivlik 3:1 nisbətində alındığı müəyyən edilmişdir.
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YERALTI QAZ ANBARLARINDA QAZIN NƏQLƏ
HAZIRLANMASI PROSESİNİN TƏHLİLİ
Magistr:
Mehdiyev Səməd Elman oğlu
II kurs, qrup A2136

Elmi rəhbər
dos. E.İskəndərov

Azərbaycan Respublikasında iki yeraltı qaz anbarı
istismar olunur. Bakıdan 75 km cənub-şərqdə yerləşən
“Qalmaz” yeraltı qaz anbarı 1955-ci ildə, paytaxtdan 25
kilometr cənub-şərqdə yerləşən “Qaradağ” yeraltı qaz anbarı
isə 1954-cü ildə istismara verilib. Qalmaz yeraltı qaz anbarı
tükənmiş qaz yatağında, Qaradağ yeraltı qaz anbarı isə
tükənmiş qaz-kondensat yatağında yaradılmışdır.
Keçmiş SSRİ-nin Vahid Qaz Təchizatı Sistemində bütün
qaz hasilatı və təchizatı sistemdə qazın nəql təzyiqi 5,5 MPa idi
və Qalmaz və Qaradağ YQA-larda qazın nəqli üçün istifadə
olunan bütün texnoloji avadanlıqların hesabatları da 5,5 MPa
təzyiqə uyğun aparılmışdır.
Qalmaz YQA-da qazın nəqlə hazırlanması üçün ilkin
layihə əsasında absorbsiya üsulu ilə qazın qurudulması qurğusu
tikilib istifadəyə verilmiş, quyulardan götürülən qazın ilkin
separasiya prosesini keçdikdən sonra absorbsiya blokuna daxil
olması nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihəyə əsasən hidrat
əmələgəlmənin qarşısını almaq üçün qaz xəttinə ştuserlərdən
əvvəl DEQ vurulurdu. Absorbsiya prosesində absorbent olaraq
DEQ-dən istifadə edilirdi. Lakin qurğunun istismarının elə ilk
dövrlərindən başlayaraq qazın nəqlə
hazırlanma prosesi
qənaətbəxş olmamış,, karbohidrogen kondensatı ilə təmasda
olan zaman DEQ-ın köpüklənməsi baş vermişdir. Bu səbəblərə
görə absorbsiya üsulu ilə qaz qurutma bloku sistemdən
ayrılmışdı. Qaz ilkin separasiya blokunu keçdikdən sonra
birbaşa qaz kəmərinə ötürüldü və hidrat əmələgəlmənin
qarşısını almaq üçün ştuserdən əvvəl qaz xəttinə metanol
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vuruldu. Qaradağ YQA-da isə, layihəyə əsasən, quyulardan
götürülən qazın ilkin separasiya blokunu keçdikdən sonra alçaq
temperaturlu separasiya blokuna daxil olması, orada onun
soyudulması üçün turbodetanderlərdən istifadə edilməsi və
separatordan əvvəl qaz xəttinə absorbent olaraq DEQ
vurulması nəzərdə tutulmuşdur. Lakin qurğunun tikintisi
zamanı ilkin separasiya bloku tikilib istifadəyə verilmiş,
turbodetander bloku isə tikilməmişdir. Quyulardan götürülən
qaz şleyflərdə ştuserlər vasitəsilə drossel olduqdan və ilkin
separasiya blokunda sərbəst mayelərdən ayrıldıqdan sonra
toztutucuları keçməklə qaz kəmərinə verilirdi. Hidrat
əmələgəlmənin qarşısını almaq üçün ştuserlərdən əvvəl qaz
xəttinə metanol vurulurdu.
2008-2009-cu illərdə Qalmaz YQA-nın rekonstruksiyası
və genişləndirilməsi zamanı qazın nəqlə hazırlanması üçün iki
pilləli separasiya sxemi tətbiq edilmişdir. Qaradağ YQA-nın
genişləndirilməsi layihəsinə uyğun olaraq burada da yeni qaz
paylama məntəqəsi yaradılmış və bu məntəqədə qazın
hazırlanması üçün iki pilləli separasiya qurğusu tikilib
istifadəyə verilmişdir. Bu qurğuda qazın təzyiqi həm
şleyflərdə, həm də pillələr arası xətlərdə yerləşdirilmiş
ştuserlərin köməkliyi ilə tənzimlənir.
Hazırda həm Qalmaz YQA, həm də Qaradağ YQA
respublikamızın ərazisində qaz təminatının qeyri-bərabərliyinin
tənzimlənməsi, qaz təchizatının etibarlılığının artırılması
proseslərini uğurla yerinə yetirir. Qazın nəql təzyiqi isə hər iki
sistemdə 2,0-3,0 MPa təşkil edir. Bu anbarlar ölkəmizdə
əhalinin və sənaye sektorunun qazla fasiləsiz təminatında
mühüm rol oynayır.
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QAZIN NƏQL XƏTLƏRİNDƏ KORROZİYADAN
MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ
Magistr:
Zeynalov Nurlan
II kurs,qrup A2136

Elmi rəhbər:
dos.E.İsgəndərov

Magistral qaz kəmərlərini korroziyadan mühafizəsi iki
üsulla yerinə yetirilir:aktiv və passiv.Aktiv mühafizə üsuluna
isə katod, protector və drenaj üsullarını göstərmək olar. Passiv
mühafizə üsulunda bou kəmərlərinin korroziyadan qoruyucu
örtüklər vasitəsi ilə mühafizəsidir.
Katod mühafizə üsulunda boru kəmərlərində mənfi
potensial yaradılır və səthində elektrik cərəyanının çıxmasının
qarşısını alır.Bu zaman qaz kəməri katoda çevrilir.Qaz kəməri
yanında torpağa anod adlanan xüsusi electron basdırılır.Daimi
cərəyanın mənfi qütbü katoda,müsbət qütbü anoda birləşir və
cərəyan keçirilir.Bu cərəyan qaz kəmərini korroziyadan
mühafizə edir.
Drenaj mühafizə üsulu qaz kəmərlərinin elektrik
stansiyaları,dəmir yolu yaxınlığında salınması zamanı onu
azmış cərəyanlardanqorumaq üçüçn istifadə olunur.Boru
kəmərlərinə gələn cərəyanın anod zonasından cərəyan
mənbəyinə ötürülməsi ilə alınır.
Qoruyucu
örtüklər
kimi
epoksid,polietilen,polipro
pilen örtüklərdən istifadə olunur.Epoksid örtüklər ABŞ,Kanada
və s. ölkələrdə geniş yayılıb.Avropa ölkələrində isə əsasən
polietilen və polipropilen örtüklərdən istifadə olunur.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА
Студент:
Алекперова Марьям
IV курс, группа: 236.4

Научный руководитель:
доц. Г.И.Иманова

Энергетические ресурсы играют ведущую роль в
современной экономике. Одним из важнейших видов
энергоресурсов является природный газ. Природный газ –
ценнейший
энергоноситель,
который
является
экологически чистым типом топлива, не только для
Азербайджана, но и для всего мира.
Необходимым и важнейшим этапом газификации
любого объекта является проектирование газопровода.
Газопровод – это такое инженерное сооружение, которое
транспортирует газ с помощью трубопровода. Поэтому
при проектировании магистрального газопровода, который
является сложной системой сооружений, служит для
транспортировки газа из мест его добычи в районы
потребления, необходимом является слаженная работа
всех его объектов. Они могут быть подразделены на
следующие группы:
 Головные сооружения которые располагаются на
стыке газового промысла и газопровода. Осуществляет
подготовку газа к дальнейшей транспортировке
 Линейная часть –непрерывная нить, сваренная из
отдельных труб.
 Компрессорные станции
 Газораспределительные станции- конечный объект
магистралей.
 Подземные
хранилища
газарезервные
естественные емкости газа.
 Объекты ремонтно-эксплуатационной службы.
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 Устройства линейной и станционной связи, а также
системы автоматизации и телемеханизации.
 Система электрозащиты сооружений газопровода от
почвенной коррозии.
 Вспомогательные
сооружения,
которые
обеспечивают
бесперебойную
работу
системы
газопровода.
 Управленческий и жилищно-бытовой комплекс для
эксплуатационного персонала.
Газопроводы являются наиболее выгодными как с
экономической, так и с экологической точки зрения видом
транспорта газа. Для нормальной работы магистрального
газопровода необходима слаженная работа всех
составляющих его частей.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Магистр:
Гасымов Эльвин Шахин оглу
II курс, группа R2136

Научный руководитель:
доц. Г.И.Иманова

С развитием нефтяной промышленности, влияние
результатов человеческой деятельности наносит природе
большой ущерб, который не всегда может быть
восстановлен естественным путем. Для восстановления
необходимо
проведение
природоохранных
и
природовосстановительных мероприятий, что требует
большого количества времени и труда. В связи с этим при
проектировании
и
строительстве
магистральных
трубопроводов проблема охраны окружающей среды
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является
весьма актуальной и
должна
решаться
специалистам в этой области.
Сооружение, а в дальнейшем и эксплуатация
магистральных
нефтепроводов
оказывает
непосредственное
влияние
на
местность,
где
прокладывается трубопровод, что отражается на
состоянии окружающей среды. В связи с актуальностью
данной проблемы, разрабатываются мероприятия по
наименьшему техногенному воздействию на природу.
Ответственное отношение к проблемам экологической
безопасности и рациональному использованию природных
ресурсов обеспечит благоприятную окружающую среду и
поддержанию ее равновесия, а также создаст условия
устойчивого развития страны.
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОКЛАДКИ
МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
Магистр:
Научный руководитель:
Таги-заде Мурад Надир оглу
доц. В.Т. Мустафаев
II курс, группа R2136
Под
морской
трубопроводной
системой
подразумевается взаимосвязанная система морских
магистральных трубопроводов и стояков, обеспечивающих
транспортировку жидких и газообразных углеводородов
(нефть, конденсат, природный бензин, сжиженный газ,
нефтепродукты и их фракции в жидком виде,
углеводороды в газообразной форме) от морских
месторождений
к
береговым
базам.
Морской
нефтегазопровод
представляет
собой
ту
часть
трубопровода, которая расположена ниже водной
поверхности при максимальном приливе. Подводные
переходы наземных трубопроводов в лиманах приливно146

отливных зон и через морские участки также относятся к
морским
трубопроводам.
Стояк
нефтегазопровода
представляет собой соединительный вертикальный
трубопровод
между
морским
трубопроводом
и
оборудованием на стационарной платформе. Мировой
опыт
проектирования
и
строительства
морских
трубопроводов наглядно показал, что столь сложные
инженерные сооружения могут быть успешно созданы
только при всестороннем изучении условий строительства
и проведения фундаментальных исследовательских работ.
При проектировании следует учитывать, что
функционирование трубопроводной системы и ее
надежность зависят от влияния окружающей среды, т. е. от
ветра, волнения, течения, сейсмических, геологических и
геотехнических условий, температуры воды, степени
загрязнения и коррозионности среды и Т; п. При расчете
стояков учитывают непосредственное воздействие на них
ветра, который может вызвать вибрацию, и используют те
же данные по ветровым нагрузкам, что и при расчете
опорных морских платформ.
Обычно проектирование трубопровода выполняют в
три стадии: технико-экономическое обоснование (ТЭО),
технический проект, рабочие чертежи. Две последние
стадии часто объединяют в одну — технорабочий проект.
ТЭО
разрабатывают
на
основании
имеющихся
картографических материалов и минимального объема
инженерных изысканий вдоль намеченной трассы
трубопровода. Оно необходимо для определения
оптимального вариант, а трассы трубопровода и выбора
основных конструктивных элементов его, а также для
выбора способов укладки и заглубления трубопроводов и
определения
номенклатуры
оборудования
для
строительства. Технический проект разрабатывают после
утверждения ТЭО проекта трубопровода. В техническом
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проекте представлены чертежи, пояснительный материал.
В проекте на стадии рабочих чертежей представляют
уточненные материалы, перечисленные ранее, а также
рабочие чертежи на отдельные конструкции. Рабочие
чертежи разрабатывают на основании уточненных
материалов инженерных изыскании, необходимость и
объемы которых устанавливают на стадии технического
проекта. В состав рабочих чертежей входит уточненная
смета
на
строительство
трубопроводов.
Проект
производства работ (ППР) на строительство трубопровода
разрабатывает строительная организация по материалам
проекта организации строительства, рабочим чертежам и
материалам инженерных изысканий.
ZƏLZƏLƏ ZAMANI BƏRK MATERİALLARIN
MÖHKƏMLİK HƏDDİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ
Magistr:
Eyvazlı Günel İlham q.
II kurs, A 2316

Elmi rəhbər:
prof. Rzayev Abbas

Yerin müxtəlif süxurlardan təşkil olunması, yerin daxili
qatlarında olan temperaturlar və təzyiqlərdən asili olaraq
litosferdə müxtəlif proseslər gedir. Bu proseslər mənşəyinə
görə daxili (endogen) və xarici (ekzogen) olur.
Zəlzələ —Toplanmiş enerjinin bir anda boşalmasi
deməkdir.Zəlzələ nəticəsində yer səthində düzünə və eninə
dalğalar yaranir.Bu vaxt yer səthi titrəməyə başlayir. Güclü
yeraltı təkanlar evləri və tikililəri uçura bilir,sunami və yer
sürüşmələri əmələ gətirir və nəticədə adamların tələf olmasina
səbəb ola bilir. Zəlzələ nəticəsində yerin üst qatı formasını
dəyişir.
Zəlzələ Yerdə baş verən dinamik proseslər nəticəsində
yaranir.Bunun bir nəticəsi kimi lay tektonikasını göstərmək
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olar.Yerin litosfer qati zəlzələlərin yaranmasında böyük rol
oynayır.Zəlzələlər əsasən tektonik tavalarin sərhədlərində baş
verir.Litosfer tavalarinin toqquşması yeraltı təkanlara səbəb
olurlar.Yaranan enerjinin qiyməti hidrogen bombasının
gücündən də 100 dəfə çox olması məlumdur. Bu gərginlik
E
boşalması möhkəmliyi zəif olan zonalarda
yarana bilər.Səthi
gərilmənin(δ) xüsusi nisbi uzanmadan(Ԑ)asliliğ diaqrami Səkil
1-də verilmişdir.Qrafikin obsis oxunda xüsusi nisbi
uzanma,ordinant
oxunda
isə
mexaniki
gərilmə
gostərilmisdir.Bu halda Hukk qanunu kiçik deformasiyalarla
ozünü dogruldur.Hukk qanununu özünü doğruldan maksimal
gərginlik qiymətinə Proporsionalliq həddi deyilir(A
nöqtəsi).Diaqramda
B
nöqtəsinə
möhkəmlik
həddi
deyilir.Diaqramin CD hissəsində baş verən deformasiyaya
baxmayaraq gərginlik dəyismir.Bir cox metallar deformasiyaya
mühkəmlik həddi Ԑ≤0,1% olur.E nöqtəsi materialin son
möhkəmlik həddini göstərir.Bu nöqtədən sonra material
dağilir(dağ suxurlarinda zəlzələ baş verir

Zəlzələ baş verməmişdən əvvəl xəbərçilər peyda olur. Bu
xəbərçilərin monitorinqi və qiymətləndirilməsinin düzgün
aparılması zəlzələni proqnoz etmək üçün imkan yaradır.
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NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİNDƏ ƏMƏYİN
TƏHLÜKƏSİZİLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNİN
PROBLEMLƏRİ HAQDA
Magistr:
Əzizov Rahim Rasim oğlu
I kurs, qrup A2327

Elmi rəhbər:
dos. N.E.Zeynalov

Hal hazırda neft və qaz müəssisələri öz fəaliyyətini elə
formada həyata keçirir ki,onun obyektlərinin qurasdırılması və
istismarı sağlamlıq,təhlükəsizlik texnikası və ətraf mühitin
mühafizəsi standartlarına uyğun olaraq yüksək səviyyədə təmin
edilsin.Hər bir müəsisədə əməyin mühafizəsi işlərinin
təkminləşdirilməsini təmin edən vəzifələrini və ya məqsədlərin
əhəmiyyəti
geniş qəbul edilməlidir.Təşkilatda hər hansı
səviyyədə qəbul edilən məqsəd və ya vəzifələr sağlamlıq
təhlükəsizlik texnikası və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
səmərəli idarəetme sisteminin fundamental tərkib hissəsi
olmalıdır.
Qeyd etmək lazimdir ki,istehsal obyektlerinin
layihələndirilməsi tikinti və istismara verilməsi zamanı güclü
mühəndis nəzarətinin standart və tədbirlərin tətbiqi sayəsində
mövcud təhlükəsizlik texnikası gücləndirilməli səhhət və ətraf
mühitlə bağlı təhlükəli hallar minumuma endirilməlidir.
Ümumiyyətlə mədənlərdə və muəssisələrdə işlərin
müəyyən olunmuş parametrlərə uyğun şəkildə aparılması
risklərə nəzarət etmək üçün zəruridir.Odur ki,qanuniləşdirilmiş
tədbirlər struktur nəzarəti və texniki xidmət sistemi əməyin
mühafizəsi üçün etibarli sistem və nəzarət cihazlari
müəssisənin təmiz və səliqəli vəziyyətə saxlanılması və bu
tədbirləri və təcrübəni müvafiq surətdə həyata kecirən yüksək
ixtisasli heyyət olmasi məqsədə uyğun sayilmalıdır.
Neft və qaz sənayesinin hər bir müəssisəsində işçilərin
xəsarət və xəstələrdən qorunması üçün iş muhitində təhlükəli
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maddələrin təsirinə məruz qalmaqla bağlı riskləri aradan
qaldırmaq və ya müəssisə işçilərinin və podratçıların müdafiəsi
məqsədi ilə onların məruz qaldıqları təhlükələrlə bağlı xəsarət
və xəstəliklərin nəticələrini minumuma çəkdirmək üçün bütün
potensial təhlükəli hallar aşkarın edilməsi qiymətləndirilməli
ve nəzarətə götürülməsi vacib sayilmalıdır.
Bütün deyilənlərin istehsalatda həyata keçirilməsi
təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılmasında mühüm rol oynayır.
NEFT QAZ QUYULARININ QAZILMASINDA QƏZA
VƏ MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN LƏĞVİ VƏ
QARŞISININ ALINMASINDA HƏYAT
FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNİ
TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI.
Magistr:
Qaybaliyev Rüstəm Qara oğlu
II kurs, qrup A2316

Elmi rəhbər:
dos. A.S.Sadıqov

Araşdırmalar nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, quyularda
baş vermis ən çox qəza alət tutulmasıdır. Bu qəzaların
yaranması səbəbi əsasən aşağdakılardan ibarət olur.
- Novların yaranması zamanı ortaya çıxan tutulmalar;
- “Quyu-lay” sistemlərində təzyiq düşküsü zamanı baş
verən tutulmalar;
- Quyuların yuyulması zamanı yaran tutulmalar
Zaman keçdikcə quyu divarının möhkəmliyini itirilməsi
nəticəsində lüləyin daralması nəticəsində əmələ gələn
tutulmalar.
Neft-qaz quyularının qazılması zamanı çox sayda baş
verə biləcək qəzalar vardır. Neft-qaz qaz quyularının qazılması
zamanı baş verə biləcək qəzalar texnoloji prosesin pozulmasına
yol açan amillər nəzərdə tutulur. Bu amilləri yaradan faktorlar
qazıma kəmərinin quyuda tutulması və yaxud qazıma
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-

kəmərinin hər hansı bir hissəsinin sınaraq quyuda qalmasına
səbəb olur.
Araşdırmalar zamanı həmçinin müəyyən olunmuşdur ki,
quyuların qazılması zamanı mürəkkəbləşmələr əsasən geoloji,
texniki və digər səbəblərdən meydana gəlirlər. Neft-qaz
quyusunda yaranan mürəkkəbləşmə o deməkdir ki, quyu lüləsi
öz funksiyasını itirir və bunun nəticəsində qazıma prosesi
çətinləşir, hətda elə vaxt olur ki, qazıma prosesi mümkün
olmur. Müşahidə edilmiş mürəkkəbləşmələrə, quyunun
lüləsinin divarlarının möhkəmliyinin və dəyanətliliyinin
itirilməsi, neft-qaz-su təzahürlərinin baş verməsi və işlək
vəziyyətdə olan kəmərdə yaranan mürəkkəbləşmələri aid etmək
olar.
Belə mürəkkəbləşmələrin ləğv edilməsi və həmçinində
xəbərdarlığı üçün aşağda ki, təkliflər irəli sürülür.
- Qazıma kəmərini açıq lülə içərisində uzun muddət
hərəkətsiz saxlanmasına yol verilməməli;
Həlqəvi fəzada mayenin hündürlüyə qalxma sürətinin 1.5
m/san-dən az olmamasına yol verməmək;
Qazıma məhlulu sıxlığının nəzərə çarpacağı dərəcədə
dəyişməsinə yol verilməməli;
Quyuda hidrostatiki təzyiqin təyinində əsasən qazıma
məhlulunun sıxlığının hesabatında Amerika Neft İnsitutu və
QOST tərəfindən verilmiş təklifləri quyunun yuması zamanı
hidrodinamiki təzyiqin təyini ilə əlaqələndirmək.
NEFTIN VƏ ASILI HISSƏCIKLƏRIN SƏMT
SULARINDAN VƏ ONLARIN ZƏRƏRLI
QARIŞIQLARINDAN TƏMIZLƏNMƏSI
Magistr:
Sadiqbəyli Şəbnəm Gəray qızı
II kurs, qrup A2316
Lay

suyu

ilə

birlikdə
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Elmi rəhbər:
Prof. Rzayev A.H

hasil

edilən

neftin

duzsuzlaşdırılmasına,
deemulqatorların
hazırlanmasına,
kompressorların soyudul-masına və s. sərf olunan sulara səmt
suları deyilir.Səmt sularının tərkibində lay suları 82 – 84% ,
içməli sular 15%,yatağın iqlim şəraitlərindən asılı olaraq
atmosfer suları 1,3- 3% təşkil edir.Quyulara vurulmazdan əvvəl
mexaniki qarışıqlar və emulsiyalaşmış neftlə birlikdə olan səmt
suları xüsusi təmizlənmə qurğularında təmizlənməyə
göndərilir. Səmt sularının təmizlənməsi üsulunun seçilməsi
onların keyfiyyətinə qoyulan tələblərlə müəyyənləşdirilir.
Lakin öncədən səmt sularının neft tutucularda, çökdürücülərdə
və süzgəclərdə mexaniki temizlənməsi aparılır. Sadalanan bu
tədbirlərin hər biri üçün xüsusi təmizlənmə qurğusu seçilir.
İlk öncə hazırlanmış neft əmtəə çənlərinə daxil edilir və
su istidəyişdirici aparatda öz istiliyini xam neftə verərək onu
qızdırır sonra isə açıq təmizləmə qurğularına (nefttutucular və
çökdürücülər) göndərilir.Müəyyən edilmişdir ki, nefttutucular
səmt suyunda olan neftin 97-98%-ni (300mQ/ l) tutmaq
qabiliyyətinə malikdir. Apardığımız tədqiqatlar onu göstərir ki,
səmt suyunun təmizlənməsində daha yaxşı nəticə olmaq üçün
çökdürücülərdən
istifadə
etmək
lazimdır.Suda
neft
hissəciklərinin qalxma sürəti w çox amillərdən asılıdır; 1)suyun
ρs və neftin ρn sixlıqlarının fərqi; 2)səmt suyunun özlülüyü μ,
3)neft hissəciklərinin diametiri,d; 4) ağırlıq qüvvesi təcili g.

Şəkil 1.Neft hissəciklərinin qalxma sürətinin diametrdən
aslılığı qrafikləri (mm/san) ( ρs = 1 və t= 200C olanda)
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Neftin sıxlığı: 1, ρn =0,735; 2, ρn= 0,866; 3, ρn= 0,937
q/sm mm/san;
Statik şəraitdə və tərkibində mexaniki
qarışıqlar
olmayan suda neft hissəciklərinin qalxma sürəti Stoks düsturu
ilə təyin edilə bilər:
W = d 2 (ρs – ρn) g / 18μ
Çökdrürücü aparatlarda səmt suyunun çökmə sürətini
artırmaq üçün aparatın ölçülərinin düzgün seçilməsi lazımdır.
3

YERLİ SEOLİTLƏRİN MƏİŞƏTDƏ İSTİFADƏ
OLUNAN VASİTƏLƏRDƏ TƏTBİQ EDİLMƏSİ
Tələbə:
Sultanov Bəşir Eldar oğlu
III kurs, qrup 2331.5

Elmi rəhbər:
dos. Y.C.Sadıqova

Təbii seolitlərdən neft emalı, neft kimya sənayesi ilə
yanaşı yeyinti, əczaçılıq sənayesində də geniş istifadə olunur.
Respublikamızda geniş seolit yataqları mövcuddur. Bu
seolit yataqları əsasən mordenit və kliniptiolitlərdən ibarətdir.
Hal-hazırda seolitlərdən bütün dünyada istifadə olunur.
Qonşu dövlətlərimiz olan Türkiyə və İran geniş seolit
yataqlarına malikdirlər. Tədqiqatlarımızda yerli seolitdən
məişətdə istifadə olunan bir çox vasitələrə tətbiq etməklə
səmərəli istifadə yolları tapılmışdır:
‒ dezodarasiya məqsədilə, xırdalanmış seolit salfetə
bükülür, üzərinə xoş iyli maye hopdurulur və ayaqqabıların
içərisinə qoyulur;
‒ məişətdə istifadə olunan sellofan rulonu istifadə
olunduqdan sonra, yararsız karton iki yerə bölünür, içərisi
seolitlə doldurulur və krana geydirilir, sutəmizləyici sorbent
qismində istifadə edilir;
‒ yuyucu vasitələrin effektivliyini yüksəltmək üçün
tərkibinə 10-20 kütlə % əlavə edilir.
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Yerli seolitlərin göstərilən vasitələrdə effektivliyini
yoxlamaq üçün onların sorbsiyası öyrənilmişdir. Bunun üçün
seolit ştativə bərkidilmiş reaktora 15-20 sm doldurulur,
üzərindən tərkibində müxtəlif qarışıqlar olan maye və qaz
keçirilir və analiz edilir.
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki,
seolitlərdən göstərildiyi kimi istifadə edildikdə çirkab suların
səthi aktiv maddələrlə çirklənməsinin qarşısını alır.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ БУРЕНИЯ
БОКОВЫХ СТВОЛОВ
Студент:
Научный руководитель
Гусейнов Фархадбей Ислам оглы
доц. Г.В. Джаббарова
IV курс, гр. 230.4
В настоящее время, бурение боковых стволов
является одним из главных способов восстановления
бездействующих скважин. Он также используется и для
увеличения производительности малодебитных скважин.
В настоящем докладе представлен способ бурения
дополнительных стволов наклонных и горизонтальных
скважин в комплексе.
На рисунке показаны конструкции двуствольной
горизонтальной
скважины
пробуренной
обычным
способом и новым в комплексе. На рисунке видно
следующее - горизонтальный ствол 1 был главным
стволом и был использован для добычи нефти.
При
продолжительной
эксплуатации
объем
добываемой нефти из данного ствола скважины снизился.
Геологическое строение и условия позволили пробурить
боковой ствол
2 (рис.1-а) в том же продуктивном
горизонте из первого ствола по обычной технологии.
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Ствол 1 был переведен на режим нагнетания, ствол 2
пустили в режиме эксплуатации.

Рис.1. Типы конструкций комплексной двуствольной
горизонтальной скважины
В
докладе
исследуется
способ
бурения
дополнительного
бокового
ствола
вниз,
без
ориентирования
в эксплуатационной
колонне,
с
последующим входом в нижнюю часть продуктивного
горизонта (рис.1-б).
Также были проведены исследования способа
бурения боковых стволов с самовыдвижным долотом.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА РАСЧЕТА СИЛ
СОПРОТИВЛЕНИЙ
Студент:
Кулиев Джалил Зафар оглы
IV курс гр. 230.4
Одной из
применяемых в

Научный руководитель
доц. Г.В. Джаббарова

важных компьютерных
бурении, является
156

программ,
программа

моделирования
и
симуляции
сил
и
моментов
сопротивления бурильной колонны в скважине с
профилем любого типа, как наклонного, так и
горизонтального.
В настоящее время для расчета сил и моментов
сопротивления колонны труб применяется в основном
комплекс программ компании Landmark, а также
программы DDRAG8, Pegasus, Drillscan, 3-DDT.
В докладе рассмотрен алгоритм моделирования и
процесс компьютерной симуляции оптимальных профилей
наклонных и горизонтальных скважин для проведения
исследований влияния различных типов профилей скважин
на распределение прижимающих сил.
Программа должна быть надежной, простой и
обладать достаточной быстротой обработки данных.
Поэтому модель бурильной колонны в разработанной
программе рассматривается в виде гибкого стержня,
который по всей своей длине имеет контакт со стенкой
скважины. Жесткостные параметры труб не учитываются,
а в качестве сил, действующих на колонну, приняты - вес,
сила тяжести и момент сопротивления.
Профиль скважины передается в виде таблиц после
расчета в программах «Наклон» и «Горизонт»
или
аналитически определяется в самой программе.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РАЗРЫВА
ПЛАСТА
Магистр:
Мехтиев Рамиз Расим оглы
II курс, гр. R2226

Научный руководитель
доц. Г.В. Джаббарова

Самые первые усилия, приложенные для увеличения
добычи нефти из нефтяных скважин, были приложены
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специалистами в 1890-х годах в США. В это время
успешно испытали метод воздействия на плотные породы
с помощью нитроглицерина. Нитроглицерин взрывали и
дробили плотные породы на забое скважины, для
обеспечения увеличение притока нефти. Метод был крайне
опасен, однако имел успешное применение.
Почти
одновременно
разработали
метод,
включающий в себя обработку призабойной зоны
кислотой. Самые первые кислотные обработки были
произведены в 1895 году. Патент по кислотной обработке
был получен 17 марта 1896 г. В нем представлен
химический агент способный реагировать с известняком и
образовывать растворимые продукты. Применяться в
промышленном объеме метод начал в 30-х годах 20-го
века.
При первых кислотных обработках установили, что
под действием давления возможен разрыв пласта.
Родилась идея гидравлического разрыва пласта. Впервые
гидроразрыв попытались провести в 1947 году, результаты
оказались неудовлетворительными, однако дальнейшие
изыскания в этой области не прекратились. Впервые с
успехом гидроразрыв пласта был проведен в 1949 году в
США. После этого количество гидроразрывов пласта стало
резко возрастать.
Новые
технологии
дали
толчок
к
усовершенствованию традиционного фрекинга.
Главная инновация в технологии разрыва пласта
является технология плазменно-импульсного разрыва
пласта (PPT – Plasma Pulse Technology). Идея принадлежит
американской компании Propell Technologies Group.
Многие компании из разных стран предлагают
технологические решения, которые усовершенствуют
технологию гидроразрыва пласта (ГРП). Так в Японии
разработчики Киотского университета предложили вместо
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воды применить углекислый газ.
Канадская компания GasFrac предлагает заменить
воду гелием с пропаном.
Компания Halliburton все усилия направила на
разработку системы очистки воды CleanWave на основе
положительно заряженных ионов. Компания также
предложила систему мембранной дистилляции, т.е.
повторно использовать воду в гидроразрыве пласта без
смешивания с пресной водой.
Китайская корпорация Recon Technology создала
технологию, позволяющую работать в более сложных
геологических условиях и уменьшить затраты на
гидроразрыв.
Классифицируя
варианты
разрыва
пласта,
невозможно не сказать о норвежском методе Fishbones и
других методах.
Исходя из всей приведенной информации, в докладе
представлена классификация существующих видов
разрывов пласта в их экологических аспектах.
ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ПРИ
БУРЕНИИ НА ДЕПРЕССИИ
Магистр:
Научный руководитель
Салаев Мирсалех Тамерлан о. доц. Е.Е.Шмончева
курс II, гр. R2226
В буровой практике большое влияние имеет скорость
механической проходки долота. По этой причине
специалисты пытаются создавать все более совершенное
методы и оборудование для увеличения скорости проходки
долота. Одним из таких методов увеличения скорости
проходки является дифференциальное давление.
В зависимости от дифференциального давления
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может уменьшаться или увеличиваться скорость
механической проходки долота.
Спецалисты создали метод бурения на депрессии.
Сущность этого метода заключается в том, что
гидростатическое
давление
столба
жидкости
поддерживается ниже, чем давление в породе. По этой
причине этот метод очень опасен, так как по причине
заниженного давления внутри скважины и высокого
относительно него давление в
пласте, это приводит к проявлением
флюида из пласта внутрь скважины.
Исследование по фактическим
данным со скважин зафиксировало
увеличение скорости проходки
долота вплоть до 10 раз, и
существенное
уменьшение
непродуктивного
времени
на
буровой.
Также
скважины,
выбуренные на депрессии, после
выдачи ее в разработку, показывали
дебит, выше ожидаемого, нежели
выбуренные
по
традиционным
методам бурения.
Для использования бурения на
депрессии,
используются
устройства - вращающаяся головка
и вращающийся превентор. Каждый
из них имеет свою собственную
манифольду
для
контроля
поступающего потока флюида.
Минусом этих инструментов
является, лишь износ пакерных
элементов, которые изолируют
Рис.1.
заколонное пространство.
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По
этой
причине
неокоторые
компании
устанавливают два пакерных элемента, для более
продолжительной работы вращающегося превентора или
вращающейся головки.
Особенно сильный износ происходит от бурильных
труб, на которых есть следы от машинных ключей. Эти
следы образовываются во время заворачивания труб.
Для решения этой проблемы нами был изобретен
инструмент, который будет шлифовать бурильную
колонну в местах замков, тем самым очищая все
неровности и следы, образовавшиеся от заворачивания
труб машинными ключами. Оборудование получило
название «R-BOP Grinder», что в переведе с английского
означает – «Шлифовальный станок вращающегося
превентора» (рис.1). Инструмент «R-BOP Grinder», состоит
из верхнего корпуса 1, плунжера 2, шлифовальной
установки 3, гидравлической турбины 4 и нижнего корпуса
5.
Нами представлен принцип действия инструмента и
сравнение значений скоростей бурения по двум методам.
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“KİMYA TEXNOLOGİYA” BÖLMƏSİ
ОКИСЛЕНИЕ ЭТАНОЛА В УКСУСНУЮ КИСЛОТУ
НА ВОЛЬФРАМ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ
Студентка:
Научный руководитель
Сафиева Афсана Расим гызы
проф. В.Л.Багиев
Курс III, гр.386.5
Известно, что каталитические системы на основе
оксидов вольфрама проявляют высокую активность в
реакциях окисления различных органических соединений.
Однако
эти
каталитические
системы
проявляют
недостаточную селективность в реакциях частичного
окисления. В связи с этим в данной работе мы изучили
влияние добавок оксида молибдена на каталитическую
активность оксида вольфрама в реакции частичного
окисления этанола.
Проведенные
исследования
показали,
что
продуктами реакции окисления этанола на молибденвольфрам оксидных катализаторах являются этилен,
уксусный альдегид, уксусная кислота и диоксид углерода.
Выход и распределение продуктов конверсии этанола
сильно зависит как от температуры реакции, так и от
атомного отношения молибдена к вольфраму катализатора.
Реакция превращения этанола на изученном катализаторе
начинается при температуре 250°С с образованием 6,5%
уксусного альдегида, 3,8% уксусной кислоты. Дальнейшее
увеличение температуры реакции приводит к образованию
этилена и двуокиси углерода. Найдено, что выход
уксусного альдегида с повышением температуры реакции
проходит через максимум при температуре 350°С (39,8%).
При дальнейшем увеличении температуры реакции выход
уксусного альдегида снижается до 17,1% при 450°С.
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Выход этилена с повышенной температурой реакции
сильно возрастает во всем изученном диапазоне
температур и достигает 54,3% при 450°С. При этой
температуре конверсия этанола достигает 88,8%.
На основании изучения влияния атомного отношения
молибдена к вольфраму установлено что выход этилена с
увеличением содержания молибдена в бинарной
каталитической композиции снижается с 52,9% на образце
Mo:W=1:9 до 17,5% на образце Mo:W =9:1.
Таким образом, на основании проведенных
исследований можно сказать, что на молибден-вольфрам
оксидных катализаторах при низких температурах
преобладает
реакция
дегидрирования
этанола
с
образованием уксусного альдегида, тогда как при более
высоких температурах преобладает реакция дегидратации
с образованием этилена. Кроме того, следует отметить, что
катализаторы,
богатые
молибденом,
активны
в
образовании уксусного альдегида, тогда как образцы,
богатые вольфрамом, активны в реакции образования
этилена.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПАРОВОЙ
КОНВЕРСИИ ЭТАНОЛА В ВОДОРОД НА КОБАЛЬТ
ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ.
Студентка
Ахмед Сана
Курс IV, гр.380.4

Научный руководитель
проф. В.Л.Багиев

Известно, что перспективным методом для
производства водорода является паровая конверсия
этанола. Из периодической литературы известно, что
высокую активность в реакции паровой конверсии этанола
проявляют катализаторы на основе оксида кобальта.
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Поэтому данная работа посвящена изучению реакции
паровой конверсии этанола в водород на бинарных железокобальт оксидных катализаторах различного состава.
В работе нами были синтезированы 9 катализаторов с
атомным отношением элементов от Fe:Co=9:1 до Fe:Co
=1:9. Активность синтезированных катализаторов изучали
на проточной установке при объемной скорости подачи
сырья 1800 ч-1 в интервале температур 250-600°С.
Исследование реакции паровой конверсии этанола на
железо-кобальт оксидных катализаторах показало, что
основным продуктом реакции являются водород и
углекислый газ. В качестве побочных продуктов также
образуются этилен, ацетальдегид, монооксид углерода и
метан. Проведенные исследования показали, что реакция
паровой конверсии этанола начинается при температуре
2000С. При этой температуре образуется небольшое
количество водорода (3.0%). Дальнейшее повышение
температуры приводит к образованию и других продуктов
реакции. Так с увеличением температуры выход водорода
увеличивается и при 400°С достигает 60% и с дальнейшим
увеличением температуры изменяется незначительно.
Конверсия этанола при температурах выше 400°С
достигает 80%.
На активность Fe:Co оксидных катализаторов в
реакции паровой конверсии этанола оказывает влияние
также атомное отношение железа и кобальта. Установлено,
что с увеличением содержания оксида железа в составе
катализатора выход водорода слегка возрастает и на
катализаторе Fe:Co=9:1 составляет 76,1%. Также нами
установлено, что при высоких температурах на всех
изученных катализаторах наблюдается образование только
этилена в качестве побочного продукта. Максимальный
выход водорода на всех изученных катализаторах
достигает порядка 80%. Выходы же побочных продуктов
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изменяются в пределах 10%.
Таким образом, можно сказать, что бинарные Fe-CoO катализаторы проявляют достаточно высокую
активность в реакции паровой конверсии этанола в
водород и могут быть основой для дальнейшего их
модифицирования с целью получения высоко активного и
селективного катализатора для реакции паровой конверсии
этанола в водород.
TƏBİİ YERLİ XAMMALDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ
MAQNEZİUMLA ZƏNGİNLƏŞDİRİLMIŞ FOSFORLU
GÜBRƏ İSTEHSALI
Magistr:
Süleymanov Süleyman Ələkbər
II kurs, qrup A3116

Elmi rəhbər:
Dos. Məmmədova G.M.

Bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri, torpaq və iqlim şəraitinin
müxtəlifliyi qida elementləri ilə zənginləşdirilmiş mineral
gübrələrin tətbiqini tələb edir. Bu elementlərdən biri də
maqneziumdur. Tərkibində maqnezium olan gübrələr ən
faydalı gübrələrdən sayılır.
Hal-hazırda geniş tətbiq sahələrinə malik maqnezium ilə
zənginləşdirilmış fosforlu gübrələrin təbii yerli xammal
əsasında alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məlumdur ki, Azərbaycan çox böyük dolomit
ehtiyatlarına malikdir. Təkcə Nehrəm yatağında dolomitin
ümumi qalınlığı 800 m - ə çatır. Əsasən Nehrəm (Naxçıvan
MR, Babək ray.), Binəqədi (Abşeron y- ad.), Tərgical (Qusar
ray.), Boyanata vı Qələndərtəpə yataqlar qrupu, Keçiqaya
(Qobustan ray.) və s. yataqlarına rast gəlinir. Dolomit təmiz
mineral olub tərkibi əsasən MgCO3-43,6 %, CaCO3- 54,08 %
duzlarından, süxurların 95 % - ə qədəri dolomitdən ibarətdir.
Dolomitin emalı prosesi DÖST 2184-87 standartına uyğun olan
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texniki sulfat turşusu ilə aparılmışdır.
Fosfat xammalı kimi apatit konsentratından istifadə
edilmişdir. Xammalın tam parçalanmasına nail olmaq üçün
proses turşu məhlulunun aşağı qatılığında aparılmalıdır. Çünki
belə şərait xammalın parçalanması zamanı maye fazada
kalsium sulfat kristalları doymayan məhlulun əmələ gəlməsi
üçün daha əlverişlidir:
2Ca5F(PO4)3 + CaMg(CO3)2+ 9 H2SO4
= 2Ca(H2PO4)2 · H2O + +Mg(H2PO4)2
+ 9CaSO4 + 2HF + 2CO2
İlkin mərhələdə xammalın parçalanması üçün götürülən
turşunun miqdarının stexiometrik normadan artıq götürülməsi
sonrakı mərhələnin normal getməsini təmin etmişdir.
Maqnezium ilə zənginləşdirilmiş fosforlu gübrələr geniş
tətbiq sahəsinə malikdir. Belə ki, maqneziumun bitkilərdə
fermentlərin
aktivləşməsində,
fosforun
daşınmasında,
fotosintez prosesində, şəkər sintezində və bir çox proseslərdə
vacib rolu vardır. Çatışmadıqda isə bütün bu proseslərlə yanaşı
hissələrində saralmalar, solğunlaşma, deşilmə və bitkinin
quruması ilə nəticələnir. Buna görə də maqnezium ilə
zənginləşdirilmiş fosforlu gübrələrin çox böyük aqrokimyəvi
əhəmiyyəti vardır.
INVESTIGATION OF ELECTRO – ACTIVATED
WATER PROPERTIES.
Student
Samadov Aydin İmran
II Course, Group № 396.6

Scientific adviser:
prof. Aghahuseynova M.

The main idea of the scientific project is to use of
activated water as an electrolyte for a lead-acid battery and the
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creation of an alternative source of power, based on activated
water.
We have investigated the electrical properties of the
activated water. In the course of the study, it was noted that
activated water creates electrical potential by using certain
electrodes. Further studies have shown that this water can be
used as an electrolyte for lead-acid batteries and also as a new
power source based on activated water.
The advantages of the activated water is that it’s easy to
get, cheap for manufacturing and absolutely safe for the
environment.
MÜXTƏLİF XAMMALLAR ƏSASINDA
MELİORANTLARIN ALINMASI PROSESİNİN
TƏTQİQİ.
Magistrant:
Qurbanova Samirə Vaqif qızı
II kurs, qrup A3116

Elmi rəhbər:
Dos. Qurbanova Z.R.

Suvarmanın düzgün aparılmaması və qrunt sularının
səthə daha çox yaxınlaşması səbəbindən Respublikamızın
torpaqlarının 80% - ə qədəri şoranlaşmış və istifadəyə yararsız
hala düşmüşdür. Şoran torpaqlar əsasən Kür - Araz ovalığında,
Abşeronda, Ordubad
düzənliyində, Aran zonasında tala
şəklində yayılmışdır. Bu torpaqların yenidən yararlı vəziyyətə
gətirilməsi və məhsuldarlığının artırılması yollarından biri
meliorantlardan istifadədir.
Meliorantlar müxtəlif növlərdə olub, torpağın fiziki,
kimyəvi xassələrini, strukturunu, turşuluq və qələviliyini, su
saxlama qabiliyyətini, bioloji göstəricilərini yaxşılaşdırır, onu
qida elementləri ilə zənginləşdirir.
Disertasiya işinin əsas məqsədi torpağın xüsusiyyətini
yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan meliorantların
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alınması üsullarının tədqiqidir.Yüksək keyfiyyət göstəricilərinə
və aşağı maya dəyərinə malik olan meliorantlar almaq məqsədi
ilə silisium, aliminium, maqnezium, kalsium tərkibli mineral
xammallardan, müxtəlif istehsalatların qalıq məhsullarından,
onları emal etmək üçün sənaye turş axın sularından və məişət
tullantı sularından istifadə edirik.
Bizim tərəfimizdən istifadə olunan müxtəlif xammalların
fiziki, kimyəvi və mineraloji tədqiqi aparılmışdır. Tədqiqatın
bəzi nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.
Müxtəlif xammalların seçilmiş nisbət qarışığının turş
məhlullarla emal edilməsindən alınan makro və mikroelementli
Cədvəl 1.
Xammaların kimyəvi tərkibi.
Nümunələrin kimyəvi tərkibi
% - lə
Təyin olunan
komponentlər
Alunit
Kalsit
Bentonit
şlamı
Na2O
0,01
0,42
1,32
MgO
1,90
0,13
2,23
Al2O3
0,07
7,47
10,29
SiO2
0,65
3,22
54,01
P2O5
0,01
0,45
0,34
SO3
0,01
0,21
0,22
K2O
0,02
0,22
2,55
CaO
52,8
2,06
3,81
TiO2
0,01
4,14
0,61
Fe2O3
0,02
69,81
5,60
MnO
0,02
0,17
0,45
Cl
0,01
0,06
0,44
0
950 C temperaturda
44,26
11,22
17,96
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uçan komponentlərin
miqdarı
Al, Si, P2O5 tərkibli meliorantların alınması üsulları tədqiq
edilmişdir. Tədqiqat əsasında alınan meliorantların fiziki,
kimyəvi xüsusiyyətlərini - nəmlik və havanı saxlamaq
qabiliyyəti və iondəyişmə xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir.
Tədqiqat davam edir.
СИНТЕЗ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ЭФИРОВ
Студент:
Рустамова Гюляр Фариз г.
III курс, группа 386.5

Научный руководитель:
Доц. А. Г. Габибова

Исследования в области химии кислородсодержащих
производных ацетилена приобрели значительный размах.
Среди
них,
благодаря
наличию
высоко
реакционноспособных центров, особое место занимают
ацетиленовые эфиры. Они зарекомендовали себя весьма
ценными веществами, используемыми в различных
областях органического синтеза и проявляющими
интересные свойства прикладного характера.
За
последние
годы
были
существенно
усовершенствованы известные и разработаны новые
способы получения ацетиленовых эфиров и их аналогов.
Дальнейшее развитие получили следующие общие
способы: дегидрогалогенирование галогенсодержащих
эфиров и их аналогов, замещение галогена в
галогенацетиленовых
соединениях,
реакции
элиминирования меркаптанов и спиртов, изомеризация с
перемещением кратных связей.
Из простых эфиров, содержащих тройную углеродуглеродную связь наибольший интерес представляют
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пропаргиловые эфиры одноатомных спиртов. Эфиры с
тройной связью очень интересны, как в теоретическом, так
и в практическом отношении.
В течение предыдущих лет были синтезированы
разные представители ацетиленовых спиртов. Перед нами
стояла задача осуществить синтез ранее неизвестных
представителей этого класса соединений.
В 90-х годах подобные непредельные эфиры
синтезировали в присутствии кислотных катализаторов, в
частности серной кислоты или п- толуолсульфокислоты,
которые провоцировали протекание нежелательных
побочных реакций (в частности дегидратации), а также,
являясь агрессивной средой, преждевременно выводили
механическое оборудование из строя.
С целью обеспечения высоких выходов нами был
осуществлен синтез ацетиленовых эфиров пропаргиловых
спиртов в условиях межфазного катализа - в присутствии
триэтилбензиламмония хлористого (ТЭБАХ).
Конденсацией
пропаргилбромида
с
органилпроизводным пропаргилового спирта были
получены пропаргиловые эфиры соответствующих
замещенных
спиртов.
Строение
синтезированных
соединений подтверждены данными элементного и
физико- химического метода анализа.
BETONUN ALINMASINDA İSTEHSALAT
TULLANTISININ İSTİFADƏSİ
Magistr :
Qurbanlı Günel Emin qızı
II kurs ,qrup A3116

Elmi rəhbər:
dos.H.B.Bafadarova

Hal-hazırda Respublikamızda alüminium sənayesinin
əsasını təşkil etdən “Gəncə Gil-torpaq” müəssisəsini xammal
kimi yerli Zəylik alunit və xaricdən idxal olunan boksit
170

filizlərindən gil-torpaq istehsal edilərək Sumqayıt Alüminium
Zavodunda ilkin alüminium istehsalı üçün istifadə olunur.
Alüminium istehsalıda bir neçə üsuldan istifadə
olunur.Ən geniş yayılmışı K.İ.Bayerin yaş qələvi üsuludur.
Bu meodlarla alınan
alüminium – yüngül metal olub,
elastikdir, elektrik keçirmə qabiliyyəti yüksəkdir və
korroziyaya qarşı yaxşı davamlıdır. Bu səbəblərdən alüminium
tikinti, elekroenergetikia, maşın və avadanlıq istehsalı,
qablaşdırma, nəqliyyat və s. kimi sahələrdə istifadə olunur.
Alüminium istehalı zamanı çoxlu miqdarda tullantı alınır,
elə alüminium sənayesinin vacib texnoloji problemlərindən
biri, gil-torpaq istehsalı zamanı əmələ gələn şlamları yenidən
emal etməklə metallurgiya və kimyəvi xammal kimi istifadə
edilməsidir. Şlamlar, boksitdən gil torpaq alınan zaman
utilizasiya edilən tullantı olub ətraf mühit üçün təhlükə törədir,
bununla yanaşı praktiki faydalı məhsulların alınması üçün isə
potensial mənbə hesab olunur. Şlam əsasən gil torpaqdan (30
%-ə qədər Al2O3), dəmir oksidindən (60 %-ə qədər Fe2O3),
silisium oksidindən (15 %-ə qədər) və qələvidən (9 %-ə qədər
Na2O) ibarətdir
Son zamanlar şəhər infrastrukturunun inkişafını beton və
beton məmulatlarının istehsalıolmadan təsəvür etmək mümkün
deyil.
Beton sement ,qum,çınqıl,su və eləcə də az miqdarda
plastifikatorların bir yerdə qarışdırılmasından alınan
materialdır . Su və sement betonun əsas tərkib hissəsini təşkil
edir. Onun tərkibində olan suyun , sementin və digər
elementlərin (plastifikator , qum , çınqıl və s.) nisbətini
dəyişməklə müxtəlif markalı beton istehsal edilir
(M100,M200,M450 və s.) . Hər bir beton markasının tətbiq
sahəsi fərqlidir.İstifadə sahələrindən aslı olaraq kimyəvi
tərkibinə görə şaxtaya,soyuğa,suya,korroziyaya qarşı davamlı
olan markalar istehsal olunur.Yuxarıda qeyd olunan xassələri
betonda və beton məmulatlarında tətbiq etmək üçün müxtəlif
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təbii komponentlər əlavə edilir Beton istehsalında istifadə
olunan təbii materialların tullantılarla-qırmızı şlamla əvəz
olunması nəzərdə tutulur
KAPSULLAŞDIRILMIŞ MİNERAL GÜBRƏLƏR
Magistr:
İbrahimova Səriyyə Zabit qızı
II kurs, qrup A3116

Rəhbər:
dos. H.B . Bafadarova

Hal-hazırda torpağın münbitliyini, məhsuldarlığını, kənd
təsərüffatı məhsullarının keyfiyyətini artırmağa imkan yaradan
mineral gübrələrdən istifadə etmədən kənd təsərrüfatının
inkişafını təsəvvür etmək mümkün deyil. Məhz mineral
gübrələrdən istifadə məhsuldarlığın 50%-ə qədər və daha çox
artmasını təmin edir.
Mineral gübrələr - bitkilərin sürətli inkişafını və
məhsuldarlığını təmin edən qida elementlərindən ibarət qeyriüzvi birləşmələrdir. Gübrələr bir neçə qrupa bölünürlər: 1)
tərkib və mənşələrinə görə: üzvi, mineral, üzvi-mineral,
bakterial, hormonal gübrələr; 2) tərkibində qida maddələrinin
miqdarına görə: birkomponentli (sadə) və çoxkomponentli
(mürəkkəb və qarışıq) gübrələr; 3) tərkibindəki faydalı
eleməntlərin kəsifliyinə görə: sadə və zənginləşdirilmiş
gübrələr; 4) torpağa göstərdikləri təsirə görə: turş, neytral və
qələvi gübrələr; 5) təsiretmə səciyyəsinə görə: bilavasitə təsir
edən, dolayı yolla təsir edən və stimulə edən gübrələr; 6)
aqreqat halına görə: bərk, maye və qazşəkilli.
Suda həllolma qabiliyyətinə malik olan hər bir maddənin
torpaq məhluluna ləng keçidi gübrə dənələrinin yüksək
molekullu birləşmələrdən ibarət örtüklə örtülməsi zamanı və ya
həmin
birləşmələrin,
polimer
maddələrin
tozunu
dənəvərləşdirilmiş gübrələrdə tətbiq etməklə əldə oluna bilər.
Kapsullaşdırılmış mineral gübrələrin istehsalı yeni sənaye
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texnologiyalarının köməyinə və müxtəlif çatışmazlıqlara,
nahamar səthə malik olan kapsullaşdırılmış mineral gübrələrin
üzərinə qalın örtük qatının çəkilməsinə əsaslanaraq həyata
keçirilir. Bu prosesi qoruyucu örtüyün çəkilməsinə görə
kapsullaşdırılma, eləcə də, proses zamanı hissəciklərin
ölçülərinin bir qədər böyüməsi (dənəvərlərin davamlılğını və
həllolma müddətini artırır) müşahidə olunduğu üçün
dənəvərləşdirmə adlandırmaq olar.
Dənəvərləşdirmə – hissəciklərin müəyyən spektr ölçü,
forma, zəruri quruluş və fiziki xassələrinin formalaşmasını
təmin edən fiziki və fiziki-kimyəvi proseslərin məcmusudur.
Suda həllolma qabiliyyətinə malik olan mineral
gübrələrin
kapsullaşdırılması
zamanı
dənəvərlər
su
məhlullarının çətin və ləng daxil olmasını təmin edən örtüklə
örtülməlidirlər. Beləliklə ləng təsir göstərən gübrələr əldə
olunur. Üzərində təbəqə olan gübrələr daha üstün fizikimexaniki xassələrə malikdirlər: daha az hiqroskopikdirlər,
mexaniki cəhətdən daha davamlıdırlar, saxlanılma zamanı
yaprıxmırlar.
Materialların təbəqə ilə örtülməsi onları ətraf mühitin
təsirindən qoruyur, aktiv maddənin qısa müddətdə ayrılmasının
qarşısını alır və ya müəyyən vaxt intervalında ayrılmasını
təmin edir, məhsulların toksikoloji göstəricisini aşağı salır,
davamsız maddələrin saxlanma müddətini artırır, bir-birinə
qarışmayan və reaksiyaya daxil olan maddələri qarışdırmağa
imkan verir, yeni fiziki və fiziki - kimyəvi xassələrin əldə
olunmasına səbəb olur.
Mineral gübrələrin geniş tətbiqi müsbət təsiri ilə yanaşı
bir sıra ekoloji problemlər də yaradır ki, bunlardan ən kəskin
olanı – bitkilər tərəfindən mənimsənilməyən qida elementləri
ilə aqroekosistemlərin çirklənməsidir. Mineral gübrələrin
aqroekosistemlərin neqativ təsirini minimuma endirmək üçün
kapsullaşdırılmış mineral gübrələrdən istifadə daha məqsədə
uyğundur. Kapsullaşdırılmış mineral gübrələrdən istifadə
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etməklə gübrələrin torpaqdan yuyulmasının, müxtəlif inkişaf
dövründə onların bitkilər tərəfindən tam mənimsənilməməsinin
qarşısını almaq mümkündür.
2-HEKSILTSIKLOHEKSANONUN HEKSILKAPROLAKTONA KATALITIK
OKSIDLƏŞDIRILMƏSI
Tələbə:
Əliyev Tuncay Vurğun oğlu
Qrup: 345.6, II kurs

Elmi rəhbəri:
Dos. Cəfərova N.Ə.

Laktonlar – alifatik oksiturşuların tsiklik efirləri olub
üzvi və neft-kimyəvi sintezin qiymətli məhsullarındandır.
Eləcə də bu maddələr xalq təsərrüfatının və məişətimizim
müxtəlif sahələrində istifadə olunan bir çox praktiki dəyərli
məhsulların alınması üçün xammal qismində istifadə olunur.
Bu baxımdan, tədqiq olunan alkil kaprolaktonlar bioloji
aktivliyə malik olan dərman preparatları, iyli və ətirləndirici
maddələr kimi elmə məlumdurlar .
Aparılan tədqiqat işinin əsas məqsədi molibden V-xlorid
və karbamid peroksidindən hazırlanmış katalitik sistem
iştirakında 2-n.heksiltsikloheksanonun -heksil--kaprolaktona
oksidləşdirilməsi olmuşdur. Katalizatorun mühüm üstünlüyü
ondan ibarətdir ki, bu oksidləşmə nəticəsində su ayrılmır və bu
üzdən laktonun oksiturşuya çevrilməsi ilə nəticələnən
hidrolizinin qarşısı alınmış olur.
İlkin maddə kimi 2-heksiltsikloheksanon götürülmüşdür.
Oksidləşmə prosesi 40-50°С temperaturda mexaniki qarışdırıcı,
damcı qıfı, əks soyuducu və termometrlə təchiz edilmiş
üçboğazlı şüşə kolbada aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır.
Aparılan tədqiqatın nəticələri reaksiyanın optimal şəraitini
müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir: Reaksiyanın optimal
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temperaturu 40-50°C, mol nisbəti keton: СН3СООН = 1:0,10,2, katalizatorun miqdarı -(5-7,5)·10-4q ion Мо5+/l, reaksiya
müddəti isə 6 saat qəbul edilmişdir. Bu zaman ε-heksil-εkaprolaktonun çıxımı 59,0-67,6%, prosesin selektivliyi isə
78,6-82% olmuşdur.
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Alınmış laktonun spesifik iyli olması bu maddənin
parfümer sənayesində ətirləndirici kimi kompozisiyaların
tərkibində işlədilməsinə imkan verir.
PLASTOBETONUN ALINMASI VƏ BƏZİ
XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Magistr:
Babanlı Məhsəti Mustafa qızı
II kurs, qrup A3116

Rəhbər:
prof. Y.N.Qəhrəmanlı

Tikinti materialları istehsalının müasir inkişafı
mərhələsində kompozit materiallar mühüm yer tutur. Beləki,
nəinki polimerlər, həm də metal və qeyri-metal materiallar
əsasında kompozit materiallar mövcuddur. Kompozit
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materiallar aidiyyatı olan ənənəvi materialların xassələrinə
malikdir və bir çox göstəriciyə görə bu materiallardan
üstündür. Bir çox hallarda onlar yüksək möhkəmliyə, müxtəlif
mühitlərin təsirinə qarşı davamlılığa, yüngüllüyə və asan emal
olunma qabiliyyətinə malikdir.
Tikintidə geniş istifadə olunan kompozit materiallar
sırasında plastobetonlar xüsusi yer tutur. Plastobetonlar tikinti
kompozit materialların böyük bir qrupudur. Ənənəvi
materiallardan fərqli olara burada mineral əlaqələndiricilər
polimer əlaqələndiricilər ilə əvəz olunub. Mineral komponentin
miqdarından asılı olaraq plastobetonlar yüngül, orta və ağır
olurlar. Plastobetonun xüsusi xassələrindən aşağıdakıları qeyd
etmək olar: yüksək möhkəmlik, yüksək hidrofobluq,
temperaturun dəyişməsinə olan davamlılıq, aşılanmaya qarşı
yüksək davamlılıq, kimyəvi aqressiv mühitə qarşı davamlılıq
və ənənəvi beton ilə müqayisədə yüngül çəki. Qeyd olunan
xüsusiyyətlərə görə plastobeton adi betonun istifadəsi mümkün
olmayan yerlərdə tətbiq oluna bilər. Müasir şəraitdə istənilən
tikinti materialın mühüm göstəricisi onun aqressiv mühitin
kimyəvi təsirinə qarşı davamlılığıdır. Bu hal plastobetonun
sənaye tikintisində onun səthi mühafizə olunmadan istifadəsinə
imkan verir.
Sənayedə istifadə olunan müxtəlif borular, novlar bə
tutumlar plastobetondan hazırlanır. Bunlar geniş çeşiddə
kimyəvi aqressiv mayelərin saxlanılmasında istifadə edilir.
Plastobetonun digər şərtsiz üstünlüyü onun yenidən təkrar
emalıdır. Plastobeton istehsalçıları bu materialın 50 illik
istifadə müddətinə zəmanət verir. Istifadə müddəti bitəndən
sonra plastobeton təkrarən emal olunaraq istifadə edilə bilər.
Plastobetonun tərkibində mineral komponent kimi ucuz və asan
əldə olunan materialların istifadəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İşin məqsədi yüksək dispers halında olan ucuz mineral
komponent və polimer əlaqələndirici əsasında plastobetonun
alınmasıdır. Bununla yanaşı alınan material yüksək
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möhkəmliyə, hidrofobluğa malik və çəkisi ənənəvi betondan
yüngül olmalıdır.
Yuxarıda qeyd olunan məqsədə nail olmaq üçün mineral
komponent kimi məişət tullantıların yandırılması zamanı əmələ
gələn dib külündən və əlaqələndirici kimi epoksid pastasından
istfadə olunur. Bu zaman vacib ekoloji məsələ - küllü miqdarda
əmələ gələn dib külünün utilizasiyası məsələsi də həll olunur.
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində yuxarıda qeyd olunan
komponentlər əsasında plastobetonun alınması texnologiyası
öyrənilibdir və tərkibində 10, 20, 40, 60 və 80%-ə qədər
mineral komponenti olan kompozitlər alınıbdır.
Alınmış kompozitlərin 8 saat ərzində isti asetonda
yuyulması yolu ilə müəyyən edilmişdir ki, mineral
komponentin miqdarı 80% -ə kimi artdıqda nümunələrin
bərkimə dərəcəsi 75%-ə qədər azalır.
Bundan əlavə müəyyən edilmişdir ki, plastobeton
nümunələri
yüksək
hidrofobluğa
malikdir.
Mineral
komponentin miqdarının artması ilə hidrofobluğun bir qədər
azalması müşahidə olunub.
EKSTRAKSIYA FOSFAT TURŞUSU ISTEHSALI
TULLANTILARININ UTILIZASIYASI
Magistr:
İsmayılova Afina Cavanşir
II kurs,qrup A3116

Elmi rəhbər:
dos.Məmmədova G.M.

Fosfat turşusunun sənayedə termiki və ekstraksiya
üsulları ilə alınması məlumdur. Bu üsullar müxtəlif olduqları
kimi alınan tullantıların tərkibi də müxtəlif olur.
Ekstraksiya üsulu ilə fosfat turşusu istehsalı zamanı
əmələ gələn tullantılar əsas etibarilə fosfogipsdən və flüorlu
birləşmələrdən ibarətdir.
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Fosfogips tərkibində olan P2O5 və flüordan təmizlənmək
üçün müxtəlif proseslərdən keçirilir. Bunlardan ən sadəsi
fosfogipsin yuyulmasıdır ki, o da müxtəlif üsullarla həyata
keçirilir.
Fosfogips şoran torpaqların melorasiyasında istifadə edilə
bilər. Belə ki, onun verilməsi ilə torpaqdakı Na+ ionu tez
yuyulan Na2SO4-ə çevrilir. Torpaqda istifadə edilərkən
fosfogipsin P2O5-dən təmizlənməsinə ehtiyac olmur.
Fosfogipsin geniş tətbiq sahələri məlumdur. Ondan
sulfat turşusu, sement, əhəng və s. istehsalında ammonium
sulfatın , həmçinin CaSO4·C10 (NH2)2 tipli azotlu gübrənin
alınmasında istifadə edilir, linoleum və kağız istehsalında
doldurucu kimi tətbiq edilir.
EFT-da ətraf mühitin ekologiyasına böyük zərər vuran
komponentlərdən biri də flüorlu birləşmələrdir. Flüorlu
birləşmələr biosferə, bitki və heyvanlar aləminə zəhərləyici
təsir göstərır. Flüorlu birləşmələr xammalda həll olmayan
duzlar şəkllində olsalar da, xammalın emalından sonra flüor
həllolan birləşmələrin tərkibinə keçir. Digər tərəfdən bu
birləşmələr qiymətli xammal hesab edilir. Ona görə də
tullantı kimi ayrılan flüorlu birləşmələr tamamilə istifadə
olunur. Üzvi sintezdə, şüşə sənayesində və əlvan
metallurgiyada bu birləşmələr müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.
Tullantının qaz fazasını SiF4 və HF təşkil edir. Bu
fazanın 50-60%-i flüorun payına düşür. Hər iki üsulla
alınan fosfat turşusunu buraxlandıran zaman ayrılan SiF4
və HF su ilə udulanda H2SiF6 turşusunun 10-15%-li
məhlulu alınır. H2SiF6 turşusunun duru məhlulu əsasən
süzgəcləri yumaq, qatı məhlulu ilə flüoridlər və silisiumflüoridlər istehsal etmək üçün işlədilir.Ayrılan qazları
atmosferə ötürməmək və itkiyə yol verməmək məqsədilə
onlar resirkulyasiya olunur.
EFT istehsalında ayrılan flüorun 50%-i utilizasiya
olunur. EFT istehsalından ayrılan flüorlu qazların
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tutulması üçün tətbiq olunan çox pilləli əks axınla
işləyən üfüqi absorberlərdə flüorlu qazlardan təmizlənmə
dərəcəsi 99,9%, atmosferə buraxılan qazlarda flüorun
qatılığı 0,017 q/m3-dən azdır.
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ С АКРИЛОНИТРИЛОМ
Студентка:
Аббасовa Нармина Вагиф
IV курс, группа 380.4

Научный руководитель:
проф. Агагусейнова М.М.

Целью настоящей работы являлась разработка новых
высокоэффективных гомогенных каталитических систем
на основе комплексных соединений металлов. Был
проведен
синтез
акрилонитрильных
комплексов
переходных металлов с доступом и без доступа кислорода.
Изучено влияние природы растворителей на
растворимость комплексов. С этой целью были
использованы три типа растворителей: полярные-вода,
тетрагидрофуран (ТГФ), диметильсульфоксид (ДМСО),
диметильформамид (ДМФА), среднеполярные-0бензол,
толуол, и неполярные н-гексан, стабильный газобензин.
Обнаружено, что за счет высокой координирующей
способности АКН комплексы хлоридов железа, марганца,
никеля, кобальта, очень хорошо растворимы в сильно- и
средне-полярных и умеренно в неполярных растворителях.
Представляло также интерес рассмотреть влияние щелочей
и кислот на свойства синтезированных акрилонитрильных
комплексов, т.е. выяснить, какой процесс (окислительновосстановительный или гидролиз исходных продуктов)
является доминирующим. Ионы железа (2), кобальта (2),
марганца (2) в отличие от никеля (2), цинка (2) и кадмия
(2) обладают восстановительным характером и малой
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устойчивостью из-за склонности образовывать соединения
М3+. Эти ионы проявляют восстановительные свойства в
условиях рН>7, а при pH<7 легко окисляются до М(ОН)3,
причем такое окисление сопровождается изменением
окрасок.
Проведены
исследования
по
определению
температур плавления синтезированных комплексов.
Иммобилизированные полимеры проявили себя в качестве
катализаторов реакции окисления изопропилового спирта
и 2-гептилциклопeнтанона, обеспечивающих окисление в
соответствующие кетоны и эфиры с высокой активностью
и селективностью при низких температурах.
Совокупность полученных данных (условия синтеза
акрилонитрильных комплексов переходных металлов;
влияние растворителей, щелочей, кислот; возможность
протекания
гидролиза,
влияние
происхождения
используемых безводных солей переходных металлов на
протекание процесса комплексообразования) позволила
осуществить подбор оптимальных условий для синтеза
чистых акрилонитрильных комплексов для дальнейшего
изучения их физико-химических свойств и применения их
в металлокомплексном катализе.
İZOPROPİLBENZOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİDEHİDROGENLƏŞDİRMƏ
PROSESİNƏ TEMPERATURUN TƏSİRİ
Magistrant:
Abbaslı Aydan Furudin
II kurs, qrup - A3326

Elmi rəhbər:
dos.Əliyev Soltan Əsgərəli

Məlum olduğu kimi sənayedə izopropilbenzolun
oksidləşdirici-dehidrogenləşdirmə prosesi katalitik şəraitdə
aparılır. Katalizator yüksək aktivliyə, stabilliyə, seçicilik
qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bununla yanaşı,tədqiq olunan
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işdə yüksək selektivlik şəraitində aparılan izopropilbenzolun
oksidləşdirici-dehidrogenləşdirmə prosesində məqsədli məhsul
olan α- metilstirolun çıxımının yüksək olması üçün
katalizatorun seçilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.
Prosesə temperaturun təsirini öyrənərkən texnoloji
parametrlər aşağıdakı kimi götürülmüşdür: temperatur intervalı
5100-6100C, xammalın verilməsinin həcm sürəti 0,5 saat-1,
xammalın suya olan nisbəti 1:20% (həcm).Proses izotermiki
şəraitdə aparılmışdır. İzopropilbenzolun oksidləşdiricidehidrogenləşdirmə
prosesinə
temperaturun
təsirinin
öyrənilməsi göstərir ki, bu amilin çıxıma təsiri böyükdür. Belə
ki, temperatur 5100C-dən 6100C-ə qədər artdıqda αmetilstirolun çıxımı 45%-dən 83%-ə qədər artır.Bu zaman
prosesin selektivliyi yüksək olur 88-90%. Prosesin temperaturu
5900C-dən 6100C-ə qalxdıqda məqsədli məhsulun çıxımı 78%ə, selektivlik 74%-ə enir.Bu halı katalizatda digər məhsulların
alınması ilə izah etmək olar. Məsələn iki müxtəlif temperaturda
alınan bəzi əlavə maddələrin çıxımı(% çəki) belə olmuşdur:
5800C-də benzol-1; toluol-1;etilbenzol-1,5; qazlar-4 olduğu
halda 6100C-də bu rəqəmlər daha da çoxalmışdır,yəni benzol1,5; toluol-1,7;etilbenzol-2,1; qazlar-6,4. Aydın olur ki, prosesi
6100C-yə yaxın temperaturda aparmaq məqsədəuyğun deyil,
çünki bu zaman α- metilstirolun çıxımı daha sürətlə enməyə
başlayır.
Beləliklə,
izopropilbenzolun
oksidləşdiricidehidrogenləşdirmə yolu ilə α- metilstirola çevrilməsi
prosesinin optimal temperaturunun 5800C ətrafinda olması
daha məqsədəuyğundur.
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NEFT NAFTEN TURŞULARIN NEYTRAL
KARBOHIDROGENLƏRDƏN TƏMIZLƏNMƏSI
ÜSULUNUN IŞLƏNMƏSI
Magistrant
Cəlilov Abdulla Zahid oğlu
II kurs, A3326 qrup

Elmi rəhbər
prof . Mustafayev S.Ə.

Yanacaq və yağlardan naften turşularını ayırmaq üçün
neft emalı zavodlarında onları natrium hidroksidin sulu
məhlulu ilə işləyərək naften naftenatlar şəklində ayırırlar.
Alınan məhlula zavod təcrübəsində “qələvi tullantılar” deyilir.
Qələvi tullantılarını mineral turşularla tam parçalayaraq “xam”
naften turşuları alırlar. Bu turşuların tərkibində xeyli miqdarda
yağ karbohidrogenləri və fenollar qalır ki, bunlar da naften
turşuları əsasında faydalı neft – kimya məhsullarının
alınmasında böyük çətinliklər yaradır. Bu qarışıqları naften
turşularından təmizləmək üçün hələ indiyə qədər sənaye üsulu
yaradılmamışdır. Göstərilən istiqamətdə tədqiqatları davam
etdirmək üçün natrium naftenatların qələvi tullantılarından
ayrılması aşağıdakı reaksiya ilə aparılmışdır:
RCOONa + CuSO4 →(RCOO)2Cu + NaOH
Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki,
(RCOO)2Cu
çöküntüsü əmələ gələn zaman qələvi tullantıları ilə ayrılan
neytral karbohidrogen qarışıqları adsorbsiya olunurlar.
(RCOO)2Cu – dən neytral karbohidrogenləri ayırmaq
üçün onları yüngül benzin, heksan, benzol və s. həlledicilərlə
ekstraksiya yolu ilə ayrılması prosesləri işlənib hazırlanmış və
aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bu üsulla alınan
turşuların təmizlik dərəcəsi 97 – 99 % -ə çatır və bu turşular
neft – kimya prosesləri üçün tam yaralı xammal kimi istifadə
edilə bilər. Tədqiqatlar hal-hazırda davam edir.
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NEFT SƏNAYESININ SU TƏMIZLƏYICI
QURĞULARININ EKOLOJI VƏZIYYƏTININ
ANALITIK TƏHLILI
Magistr:
Abdullayev Əkbər Bəxtiyar oğlu
II kurs,qrup TMA 16/17

Elmi rəhbər:
dos. Məmmədova F.M

Ətraf mühitin çirklənməsində neft sənayesi əsas
yerlərdən birini tutur.Neft sənayesində ətraf mühiti çirkləndirən
əsas mənbələr neftin çıxarılması ,nəqli,onun emalı,emaldan
alınmış
məhsulların
istifadəçiyə
çatdırılmasıdır.Neft
sənayesinin çirkab sularına neftin çıxarılması zamanı
alınan,neft bazalarında neftdən ayrılan ,tankerlərdə ballast
sular,nasos kompressor stansiyalarındakı sular,həmçinin
qurğuların soyudulması zamanı işlədilən sular və.s aiddir.Bu
sənaye sahəsi böyük su istehlakçısıdır.Neft emalı sənayesinin
ən problemli tullantıları külli miqdarda turş qudron,yağlı
sintetik
turşulu
və
kükürdlü
qələvili
çirkab
sularıdır.YUNESKO-nun məlumatına görə,neft və neft kimya
sənayesinin çirkab sularının tərkibində yüksək toksikliklər
səbəbindən ətraf mühitin ən təhlükəli siyahısına aid olan
neft,mazut,kerosin,yağlar və müxtəlif kimyəvi maddələr
(tetraetil qurğuşunun,fenol və.s) olur.Neft məhsulları
emulsiyalı, həll olmuş formada həlledici ola bilər və səthdə bu
cür məhsullar üzən təbəqə əmələ gətirir.Bu cür hallara Abşeron
yarımadasında quyu ətrafında neft anbarları və çirkab lay
sularının gölməçələrində də rast gəlmək olur.Abşeron
yarımadasının bir çox gölləri də lay suları ilə çirklənməyə
məruz qalmışdır.Odur ki,çirkli suların ətrafa yayılması riskləri
qalmaqdadır.
İşin məqsədi: Biz neft sənayesinin çirkab sularında
maddələrin normal limit göstəricilərini normada saxlamaq
məqdəsilə təmizləyici qurğular və avadanlıqların analitik
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təhlilini aparacıq və tədqiqatları bu istiqamətlərdə davam
etdirəcik.
Çirkab sularını neft məhsullarından təmizləmək üçün
üsulun seçilməsi aşağıdakılara əsaslanır: çirkab suyunun
miqdarı və onların tərkibi,çirkab sularının tərkibində olan
qiymətli qarışıqların alınması və istifadə edilməsinə, ilkin və
təmizlənmiş çirkab sularının texnoloji proseslərdə və su
təchizatında
dövri
sistemlərdə
təkrar
istifadə
olunmasına.Ekspriment tətqiqatlar aparılır və bu nəticələrə
görə optimal təmizlənmə üsulu seçilir.
Qabaqcıl dünya təcrübəsi və yeni texnologiyaların tətbiqinə
əsaslanaraq ölkəmizdə də müasir ekoloji monitorinq sistemi
yaradılmış, ətraf mühit komponentlərinin dəqiq analizi və
qiymətləndirilməsi məqsədilə respublikanın müxtəlif bölgələrində, o
cümlədən ölkəyə daxil olan transsərhəd çayların üzərində ən müasir
cihazlarla təmin olunmuş analitik tədqiqat laboratoriyaları təşkil
edilmişdir. Çoxfunksiyalı və avtomatik rejimdə işləyən müasir
cihazlar havada, suda və torpaqda 3 mindən artıq çirkləndiricini təyin
etməyə imkan verir.
Əsasən neft və neft məhsulları olan çirkab suları təmizləmək
üçün ümumi tipli təmizləyici qurğulardan istifadə edilir.Bu tip
təmizləyici qurğularda mexaniki,fiziki kimyəvi və bioloji təmizləmə
üsulları tətbiq olunur. Mexaniki təmizləmə qurğularına:
qumtutucuları, nefttutucuları, çökdürücülər, flotator və süzgəc
qurğuları və.s aiddir. Bu qurğularda çirkab sular nisbətən iridənəli
qarışıqlardan təmizlənir.Fiziki kimyəvi təmizləmə qurğularına :
kimyəvi reagentin tətbiqi ilə flotator qurğusu və kaoqulyantın tətbiqi
ilə qurğu daxildir. Bioloji təmizləmə qurğularına isə aerotenlər,
biosüzgəclər və bioloji gölməçələr və.s aiddir. Çirkab suların daha
Azərbaycanda istifadə olunan təmizləyici qurğular və
avadanlıqlar:
layihə gücü 2 500 m3/saat olan mexaniki

təmizləyici qurğular sistemi (H.Əliyev adına BNEZ-nun 9-cu
sexinin ərazisində); layihə gücü 1200 m3/saat olan
Almaniyanın “FACET“ şirkətinin təmizləyici separatorlar
qurğusu; layihə gücü 1 600 m3/ saat olan mexaniki təmizləyici
qurğular sistemi (“Azərneftyağ” NEZ-nun ərazisində);sənaye184

çirkab sularının, netşlamın nəqli və təmizləyici qurğulara
ötürülməsi üçün Almaniya istehsalı olan “Börger”, VK-1865230 QD, VK-186-260 QD və digər nasoslar;“TOPAS” tipli
biotəmizləyici qurğu – 3 ədəd, 30, 50 və 150 nəfərlik. “QSS500” sistemli neftşlam emal edən qurğu, gücü
5 m3/saat;“VEW Sistem Specification” tipli separator qurğusu,
neftlə çirklənmiş suların təmizlənməsi üçün, gücü 5 m3/saat;
BP-şirkətinin tətbiq etdiyi su təmizləyici qurğular:
Dissolved Gas Flotation(DFG) unit; Hidrocyclone system;
Granular Media Filter (GMF);Guard Filters;Sludge Storage
Tanks; Centrifuge.
TƏBİİ NAFTEN TURŞULARI ƏSASINDA
MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİN-QLİKOL EFİRLƏRİNİN
ALINMASI
Magistrant:
Elmi Rəhbər:
Abdullayev İlham İlqar oğlu
prof.Mustafayev S.Ə.
II kurs. Qrup - A3326
Neft və neft məhsullarından ayrılan naften turşuları və
onların törəmələri qiymətli texniki xassələrə malikdirlər.Bu
törəmələr arasında mürəkkəb efirlər polimer materiallar üçün
plastifikatorlar,yüksək istismar xassələrinə malik olan sürtgü
yağları,korroziya ingibitorları və bir sıra maddələrin
alınmasında geniş tətbiq edilir.Bu istiqaməti inkişaf etdirmək
üçün naften turşuları əsasında qlikol efirlərinin alınması
olduqca perspektivli sayılır.Tədqiqatın bu istiqamətdə
aparılması üçün xammal kimi dəniz neftləri qarışığından alınan
kerosin-qazoyl fraksiyasının qələvi təmizlənməsindən ayrılan
naften turşularından xammal kimi istifadə edilmişdir.Naften
turşularının mürəkkəb qlikol efirlərini almaq üçün ilk öncə
naften turşularının yüksək reaksiya qabiliyyətli xloran
hidridləri alınmışdır.Bunun üçün naften turşuları neytral
karbohidrogenlərdəncüt hidridlərlə təmizləndikdən sonra analiz
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edilərək xassələri müəyyən edilmişdir: Tqay=80-208 0C/0.27
kPa, n20 =1.4592,sıxlığı=954.4
kq/m3,Tə=265.5 mq
KOH/q.Naften turşularının xloranhidridləri PCl3 ilə aşağıdakı
reaksiya üzrə alınmışdır:
3RCOOH+2PCl3→3RCOCl+P2O5+3HCl
Sintez edilmiş xloranhidrid vakuum altında qovulduqdan
sonra fraksiyalara ayrılmış və xassələri aşağıda göstərilmişdir:
Tqay=130-1470C/0.37kPa,n20=1.4789,sıxlığı=1018.2
kq/m3, % Cl=19.8
Sonra alınmış naften turşularının xloranhidridlərinin
etilenqlikolla asilləşmə reaksiyaları aparılmışdır.Reaksiya
aşağıdakı kimi gedir:
RCOCl+HOCH2-CH2OH→RCOOCH2-CH2OH (1)
RCOCl+HOCH2-CH2OH→RCOOCH2-CH2OOR (2)
Reaksiyaya girən komponentlərin mol nisbətlərindən asılı
olaraq etilenqlikolun mono- və bis- efirlərinin çıxımı dəyişir.
Xloranhidridin etilenqlikola olan nisbəti 1:1 olduqda
monoefirin (1) çıxımım88-90%,bis- efirlərin çıxımı 10-12% və
əksinə 2:1 olduqda isə bis-efirin çıxımı 85-90%,monoefirin
çıxımı isə 10-15% təşkil edir.Aralıq reaksiyaların getməməsi
üçün eterifikasiya üçetilaminin iştirakı ilə benzol mühitində
(reaksiya həcminin 30%-i qədər) aparılmışdır.
Məlum olmuşdurki, 55-600C temperaturda monoefirin
maksimal çıxımına nail olunur.
TƏBİİ NEFT TURŞULARININ
NİTROTÖRƏMƏLƏRİN DUZLARININ CO2
MÜHİTİNDƏ KORROZİYASININ KİNETIKASINA
TƏSİRİ
Tələbə:
Əliyeva Almaz Rasim
III kurs, 327.5

Rəhbər:
dos.Məmmədova N.Ə

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi
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qlobal və yerli mühitdə metal tərkibli avadanlıqların
korroziyadan mühafizəsi aktual problemlərdən biridir. Bu
problem daha çox neft sektorunun əsası olan neft və qaz
hasilatı, nəqli və emalı zamanı polad avadanlıq və boru
kəmərlərinin atmosfer korroziyasının təsirinə məruz qalması ilə
bağlıdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı texnikası və hərbi
texnikanın istismar müddətindən daha çox konservasiya
şəraitində saxlandığı nəzərə alınarsa, bu sferada intensiv
korroziya proseslərinin mövcudluğu aydın görünür. Korroziya
prosesləri yaratdığı iqtisadi problemlərlə bərabər, planetimizin
ekoloji faktorlarının da kəskin dəyişməsinə səbəb olur. Hər il
dünya miqyasında istehsal olunan metalların 15-20%-i
korroziya nəticəsində yararsız hala düşür.Bu baxımdan baş
vermiş korroziya proseslərinin qarşısını almaq üçün yüksək
effektivliyə malik korroziya inhibitorlar və inhibitorla
mühafizə materiallarını almaq üçün xammalların seçilməsi
vacibdir.
Təqdim etdiyimiz tədqiqat işində CO2 mühitində
poladın korroziyasında sintez edilmiş təbii neft turşusunun allil
və vinil efirlərinin nitrotörəmələri əsasında alınmış duzlar təklif
edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, korroziya prosesi həm
CO2, həm də H2S mühitində öyrənilmişdir, lakin ədəbiyyatda
H2S mühitində korroziya prosesləri və onlardan müdafiə
üsulları haqqında məlumatların çox geniş olduğunu nəzərə
alaraq, biz CO2 mühitində korroziya proseslərinin
öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirmişik.
CO2 ilə doymuş suda 1% NaCl məhlulunda C1018
poladının CO2 korroziyasının kinetikasına təsiri öyrənilmişdir.
Tədqiqat işində təbii neft turşusundan doymamış allil və
vinilefirləri alınmış, onların nitrotörəməli sintez edilmiş və
alınan nitrotörəmələr əsasında Na və K duzları alınmışdır.
Alınan duzlar CO2 mühitində korroziya inhibitoru kimi təklif
edilmişdir. Aparılmış təcrübələrin nəticələri cədvəldə
verilmişdir.
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Məhlulun
nömrəsi
A-1 (K)
A-2 (Na)

Korroziya
cərəyanı
0,005019
0,015066

Korroziy
anın
sürəti
0,058169
0,17461

Metal
itkisi
0,000587
0,000519

Səthin
örtülmə
mərhələsi
0,983
0,949

Korroziyadan
müdafiə
98,3
94,9

Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi sonda təbii neft
turşusunun allil və vinil efirinin nitrotörəmələri əsasında
alınmış natrium və kalium duzundan kalium duzu 300ppm
qatılıqda98,3%, natrium duzu 95% C1018 poladını CO2
korroziyasında qorumuşdur.
NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI İLƏ ÇİRKLƏNMİŞ
SULARIN KOMBİNƏ OLUNMUŞ ÜSULLA
TƏMİZLƏNMƏSİ.
Tələbə:
Əliyev Emin Fərid oğlu
Qrup 349 S

Rəhbər
prof.Ə.A.Həsənov

Hal-hazırda neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş tullantı
suları mexaniki, kimyəvi, bioloji, fiziki-kimyəvi və digər
üsullarla təmizlənir. Bu üsulların hər birinin özunəməxsus
çatışmazlıqları mövcuddur. Bu nöqsanları aradan qaldırmaq
üçün neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş sular kombinə
olunmuş üsulla – ekstraksiya-adsorbsiya üsulu təmizlənir.
İşin məqsədi enerjiyə qənaət edən, tullantı suyunu
çirkləndiricilərin buraxıla bilən qatılıq həddinə qədər
təmizləməyə imkan verən kombinə olunmuş üsulun
yaradılmasıdır.
İşin elmi yeniliyi neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş
tullantı sularının kombinə olunmuş üsulla təmizlənməsinin
nəzəri və praktiki cəhətdən mümkünlüyünün təsdiq
olunmasından ibarətdir.
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Bu məqsədlə ilk əməliyyat tullantı sularının neft
məhsullarından təmizləmək üçün ekstraksiya
üsulunun
işlənməsindən ibarətdir. Sonrakı mərhələ neft və neft
məhsullarını udmaq qabiliyyətinə malik sorbentlərin
seçilməsidir. Bu zaman müxtəlif ağacların yonqarlarından istifadə olunmuşdur. Bunlara qoz, dəmir, palıd, çinar, küknar
ağaclarının yonqarlarını misal göstərmək olar. Alınmış
adsorbentlərin fiziki parametrləri təyin edilmişdir. Proses üçün
aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, yüksək təmizləmə dərəcəsi adsorbent kimi küknar ağacının yonqarından
istifadə edildikdə alınır. Tullantı suyunda neft və neft
məhsullarının buraxıla bilən qatılıq həddi sanitar qaydalara
uyğun gəlir. Ekstraksiya və adsorbsiya proseslərinin texnoloji
sxemi verilmişdir.
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ВОДАХ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Магистрант:
Исмайлов Фарадж Ровшан
II-курс, группа 3346

Научный руководитель:
доц.Абдуллаева М.Я.

Биохимический спрос на кислород (БПК) является
одним из наиболее широко используемых критериев для
оценки качества воды. Биохимическая потребность в
кислороде (БПК) представляет собой количество
растворенного
кислорода,
потребляемого
микроорганизмами при окислении восстановленных
веществ в водах и отходах. Растворенный кислород
является незаменимым для общего здоровья водной
экосистемы. Растворенный кислород необходим для рыб и
других водных организмов. В водах, концентрация
растворенного кислорода представляет собой сумму
процессов, которые включают реаэрацию, транспорт,
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фотосинтез,
дыхание,
нитрификацию
и
распад
органического вещества. Биохимическая потребность
кислорода (БПК) применяется на практике, чтобы
количественно измерить потребление кислорода в водном
столбе при распаде органического вещества (углеродистый
БПК или УБПК) и нитрификации аммиака (азотистый БПК
или АБПК). Как правило, в течение 5 суток при
нормальных условиях происходит окисление ~ 70 %
легкоокисляющихся органических веществ.
Промышленная вода часто образуется при добыче
нефти и газа на береговых и морских скважинах.
Пластовая вода - это морская вода или пресная вода,
которая была поглощена за миллионы лет нефтью и
природным газом в геологическом резервуаре, состоящем
из пористой осадочной породы между слоями
непроницаемой породы внутри земной коры.
Пластовая вода является крупнейшим потоком
отходов,
производимых
в
нефтегазовой
промышленности. Это смесь разных органических и
неорганических соединений. Из-за увеличения объема
отходов во всем мире, результат сброса производимой
воды на окружающую среду в последнее время становится
серьезной проблемой.
В данной работе при анализе БПК определялось
количество кислорода, ушедшее за <30 дней (обычно 5
суток — БПК5) без доступа света при 20°С на окисление
загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема
воды. Было исследовано время полного биологического
разложения органических соединений в нефтедобывающих
промышленных водах, а также определена разница между
концентрациями растворённого кислорода в пробе воды
непосредственно после отбора и после инкубации пробы.
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SƏPƏLƏYİCİ EKSTRAKTORUN ÖLÇÜLƏRİNİN
RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ TƏNLİKLƏRİNİN
KÖMƏYİ İLƏ TƏYİNİ
Tələbə:
Həsənov Ceyhun Əliəddin
III kurs, qrup 349 S

Rəhbər
prof.Ə.A.Həsənov

Dünya miqyasında içməli suya olan tələbat çox böyükdür
və ilbəil artmaqda davam edir.
İstər kənd təsərrüfatı, istərsədə sənaye sahələrinin təmiz suya
durmadan artan ehtiyacını ödəmək məqsədi ilə hal-hazırda
tədqiqatçıların
diqqəti çirklənmiş su mənbələrinin
təmizlənərək prosesə təkrar qaytarılmasını təmin edən müxtəlif
üsul və texnologiyaların yaradılması probleminin həllinə yönəldilmişdir.
Tullantı sularının çirkləndiricilərdən təmizlənməsi
müxtəlif proses və texnologiyaları özündə cəmləşdirən
mürəkkəb istehsal sahəsidir.
İşin məqsədi üzvi həlledicilərlə çirklənmiş tullantı
sularının təmizlənərək yenidən prosesə qaytarılmasından
ibarətdir. Bu proses səpələyici tipli ektraktorda həyata keçirilir.
İşin elmi yeniliyi təmizləmə prosesinin ilk dəfə olaraq
səpələyici ektraktorda izopropil efirinin iştirakı ilə
aparılmasından ibarət olub, prosesin mexanizmi verilmiş,
molekulyar diffuziya, kütləvermə və kütləötürmə əmsalları təyin edilmiş, kinetik qanunauyğunluqlaröyrənilmiş, təklif olunan riyazi özək modeli əsasında aparatın riyazi modeli
verilmişdir. Riyazi model əsasında ekstraktorun ölçüləri və
nəzəri pillələrinin sayı təyin edilmiş, həm izopropil efirinin,
həm də üzvi həlledicilərin regenerasiyasına və onların texnoloji
tsiklə təkrar qaytarılmasına imkan verən tullantısız texnologiya
yaradılmışdır.
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XLOR TURŞUSU İLƏ İŞLƏNMİŞ MOTOR
YAĞLARININ TƏMİZLƏNMƏSİ
Tələbə:
Hüseynova Aytac Ilham
III kurs,329.5

Rəhbər:
dos.Hüseynova E.Ə.

Sürtkü yağlarına - motor yağları, avtomatik transmissiya
mayeləri, aviasiya yağları və başqa maşın sürtkü yağı növləri
daxildir. Xüsusi qatqıların köməyi ilə yağlar maşın hissələrinin
davamlılığını və paslanmaya qarşı müqavimətini artırır.
Istismardan sonra olan işlənmiş motor yağlarinin
tullantıların sənayedə istifadəsi və ya regenerasiyası onların
mexaniki qarışıqlardan ayrılması ilə əlaqədardir. Baxmıyaraq
ki, yağların təmizlənməsi üçün bir neçə üsul uğurla həyata
keçirilir.
Cədvəl
Təzə və işlənmiş motor yağlarının fiziki- kimyəvi
göstəriciləri
Göstəricilər

Təyinetmə
standartı

İstismara
qədər

İstismardan
Sonra*

Sıxlıq ( 20°C ) kq/m3

ГОСТ
3900-85
ГОСТ
25371-97
ГОСТ
4333-2014
ГОСТ
11362-96
-

870

885

151

128

225

198

7,83
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Açıq butada alışma
temperaturu, °C
20°C-də pH
Şüasındırma
göstəricisi,nD

*istismar müddəti 5000 km olmuşdur
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Bu üsullardan (turşu, qələvi, adsorbsiya və.s) məlumdur.
Təcrübədə çox vaxt daha yüksək effektli təmizlik əldə etmək
üçün müxtəlif kombinasiyalı üsullardan istifadə olunur.
Təqdim olunmuş nəticələr işlənmiş motor yağlarının
xlorid turşusunun 10-30% kütlə qatılıqlı suda məhlulu ilə,
turşunun xammala həcm 0,6÷1,8:10 nisbətində olmaqla
işlənməsi ilə və sonra qələvi ilə neytirallaşma aparılırması ilə
işlənmiş motor yağlarının regenerasiyasına aiddir. İşlənmiş
motor yağlarının xlor turşu ilə regenerasiya olunmasına dair
ədəbiyyat məlumatlarına rast gəlinməmişdir.
Təqdim olunan işdə qoyulan məsələni həll etmək üçün
xlor turşusundan (ГОСТ 6552-80), xammal kimi isə işlənmiş
motor yağından istifadə edilmişdir (cədvəl 1). Yağın rənginin
açılması dərəcəsi fotokolometrik analiz (ГОСТ 24943-81)
üsulu ilə təyin edilmişdir.
Alınan nəticələr (cədvəl) istifadə olunan güclü
oksidləşdirici xassəyə malik xlor turşusu ilə bağlıdır, hansı ki,
asan qarşılıqlı təsirdə olması və motor yağlarının aşkarlarının
tərkibinə daxil olan komponentlər-qələvi və qələvi torpaq
metalları, fenol sulfid saxlayan qruplar müşahidə effektinə nail
olunur. Kimyəvi rabitənin qırılması əlavələrin (prisodka)
dağılmasına və funksional xassələrinin itirilməsinə gətirir ki,
bu da yağı çirkləndiricilərin asan çökməsini təmin edir.
NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI İLƏ ÇİRKLƏNMİŞ
SULARIN BİOLOJİ TƏMİZLƏNMƏ
STANSİYALARININ ƏTRAF MÜHİT OBYEKTLƏRİNƏ
TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Magistr:
Hüseynova Nilufər Saleh
II kurs, qrup TMA 16/17

Elmi rəhbər:
dos. Məmmədova F.M

Su təchizatı və tullantı suların təmizləyici qurğuları,
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insanların yaşadığı və əmək fəaliyyəti göstərdiyi yerlərdə,
əhalinin və müəssisələrin həyatı baxımdan vacib resurslarla
təminatına, sanitar vəziyyətin saxlanılmasına yönəlmiş
fəaliyyət növüdür. Digər tərəfdən, mürəkkəb mühəndis
qurğuların və konstruksiyaların istifadəsi regionun ekoloji
durumuna, insanların sağlamlığına və son nəticədə, cəmiyyətin
stabilliyinə zərər vura biləcək risklərə malikdir.
Hazırki dövrdə lil çöküntüləri ilə su hövzələrinə,
torpaqlara, atmosferə və ümumiyyətlə, ətraf mühitə düşən
zərərli maddələr bioloji çirkləndiricilərin güclü mənbəyinə
çevrilib. Eyni zamanda onların tərkibində xeyli üzvi və digər
qiymətli maddələrin olması onlardan yüksək keyfiyyətli gübrə
və enerji xammalı kimi istifadə edilməsinə imkan verir, onların
emalından isə əhəmiyyətli iqtisadi və ekoloji effekt alına bilər.
Son illər xaricdə kommunal suların susuzlaşdırılmış
çöküntülərindən və onların külündən faydalı istifadə üsulları
işlənib hazırlanıb. Çöküntülərin aqrosənayedə, meşəçilikdə,
torpaqların rekultivasiyasında, yaşıllaşdırmada, istilik və enerji
alınmasında müvəffəqiyyətlə istifadə olunması onların utilizə
edilməsinin perspektiv istiqamətidir.
İşin məqsədi: su təmizləyici qurğuların bioloji
təmizlənmə prosesində yaranan aktiv lilin ətraf mühitə təsirinin
öyrənilməsidir.
Bioloji
təmizlənmə prosesində Çirkləndiricilərin
biokimyəvi oksidləşmə prosesi bioreaktorun lil-su qarışığının
həcmində aparıldığından burada suda həll olunan oksigen və
aktiv lilin hüceyrələri çirkləndirici üzvü maddələrin
molekullarını
parçalayır
(metabolizm).
Beləliklə,
çirkləndiricilər tullantı sularından aktiv lillərin kütləsinə keçir.
Diametri 9,0 m, dərinliyi 9,0 m olan dairəvi qurğunun
mərkəzində uzunluğu 9,0 m və eni 4,5 m düzbucaqlı
şəffaflandırıcı yerləşdirilib. Reaktorun aerasiya bölməsində
sıxılmış hava 20 ədəd boru şəklində olan AKBA-ПРО-M tipli
aeratorlar vasitəsi ilə verilir. Hava boruların ümumi uzunluğu
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1950 m təşkil edir.
Təkmilləşdirilmiş 16 ədəd bioreaktor qurğuları Şüvəlan
qəsəbəsində tikilmiş təmizləyici kompleksin əsas qurğularını
təşkil edir və bu günə kimi müvəffəqiyyətlə istismar edilir.
Aparılan müqayisəli tədqiqatların nəticəsi onu göstərir ki,
müasir çirkli su təmizləmə məntəqələrində plastik kütlə ilə
yüklənmiş biofiltrlər tətbiq etmək daha məqsədəuyğundur.
NEFT MƏDƏN SULARININ ÇİRKLƏNMƏSİNİN
QARŞISININ ALINMASI PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ
YOLLARI
Magistr:
Mirislamlı Könül Ağaadil qızı
ІІ kurs, qrup TMA 16/17

Elmi rəhbər:
Dos. X.A.Cavadova

Azərbaycan Respublikasının neftçıxarma sənayesinin
inkişafı son onilliklərdə, o cümlədən neft hasilatının artması ilə
əlaqədar olaraq neft mədənlərində əmələ gələn neft məhsulları
ilə çirklənməş neft mədən tullantı sularının miqdarının
artmasına səbəb olmuşdur. Neft mədən tullantı sularının
təmizlənərək istifadəsi demək olar ki, ekoloji mühitin
qorunmasına imkan yarada bilər. Çirklənmiş neft mədən
tullantı sularının təmizlənməsi zamanı təmizlənmə dərəcəsi
qoyulan tələblərə cavab vermədikdə ekoloji mühitin çirklənmə
səviyyəsi arta bilər.
Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş neft mədən tullantı
sularının effektiv təmizlənməsi problemi müasir dövrün ən
aktual məsələlərindəndir. Effektiv təmizlənmə probleminin
həlli üçün bir neçə perspektivli üsullar tətbiq etməklə həmin
suları təmizləyirlər.
Neft məhsulları ilə çirklənmiş tullantı sularının
təmizlənməsi zamanı adətən belə sulara müvafiq miqdarda
reagent və sulu suspenziya əlavə edilir. Bu zaman suyun
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qarışdırılması nəticəsində onun daxilində iri lopalar əmələ gəlir
Bu lopaların bərk çirkləndiricilərlə birlikdə kənarlaşdırılması
üçün durulducuda olan tullantı sularına koaqulyant əlavə
etməklə çirkləndirici hissəciklərin aqreqativ dayanıqlılığını
azaltmaq mümkün olur.
Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş tullantı sularının
təmizlənməsi üçün böyük miqdarda reagentlər tələb olunur.
Reagent üsulu ilə tullantı sularının təmizlənməsini
intensivləşdirmək üçün hər şeydən əvvəl tullantı sularının
kimyəvi tərkibini, xarakteristikalarını öyrənib tətqiqatdan əvvəl
və sonra tətqiq etmək lazımdır.
Misal üçün ”Bibiheybət” NQÇİ-nin durulducu
hovuzundan götürülmüş neft mədən tullantı su nümunələrinin
ümumi xarakteristikası və kimyəvi tərkibi: tullantı suyun
durulducu hovuzda girişdən əvvəl rəngi qara- boz, çıxışdan
sonra sarı- yaşımtıl; qoxusu girişdən əvvəl kəskin, çıxışdan
sonra orta; hidrogen göstəricisi çıxışdan sonra pH 7,2; neft
məhsulları girişdən əvvəl 136,2 mq/l, çıxışdan sonra 43,6 mq/l;
minerallaşma girişdən əvvəl 75458,0 mq/l, çıxışdan sonra
74880,0 mq/l təşkil edir.
Aparılan bir sıra tətqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir
ki, müxtəlif quyulardan götürülmüş suların tərkibində neft
məhsullarının və asılı maddələrin konsentrasiyaları müxtəlif
olur.
MAYE PARAFINLƏRIN AROMATSIZLAŞDIRILMASI
PROSESINDƏ ADSORBERLƏRIN
PARAMETRLƏRININ OPTIMALLAŞDIRILMASI
Magistr:
İsmayılova Natəvan Şakir qızı
II kurs,qrup A3336
Maye

parafinlər

neftayırma,
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Elmi rəhbər :
Prof.Yusubov F.V.

neft-kimya

və

mikrobiologiya sənayelərinin müxtəlif sahələrində geniş
istifadə olunurlar.Onlar bir çox neft-kimya proseslərində ilkin
xammal kimi geniş tətbiq olunurlar.
Lakin
maye
parafinlərin
tərkibində
aromatik
karbohidrogenlər neft-kimya və mikrobioloji sintez
reaksiyalarına mənfi təsir göstərirlər.Buna görə də maye
parafinlərin istehlakçılarının qarşısına qəti tələb qoyulur
ki,maye parafinlərin tərkibində aromatik karbohidrogenlərin
miqdarı 0,01%-dən artıq olmasın.
Buna görə də maye parafinləri bu qarışıqlardan
təmizləmək üçün xüsusi təmizləmənin aparılması zərurəti
yaranır.
Müxtəlif üsulların aparılmış analizi göstərir ki,bu
üsullardan ən məqsədyönlü adsorbsiya üsuludur.Xüsusən o
məhsullarda ki,aromatik karbohidrogenlər az miqdardadır.
Bundan
başqa
prosesin
riyazi
modeli
qurulmuşdur.Tərpənməz adsorbent layının optimal hündürlüyü
müəyyən edilmişdir.
Optimal qiymətin toplanmasında ən kiçik kvadratlar
üsulundan istifadə edilmişdir.
ƒ1

q

ƒ2

ƒ3

X

У
Adsorbsiya prosesi

IQ

O
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Şəkildən göründüyü kimi, sistem idarə olunan adsorbsiya
prosesi qurğusundan (0) və idarəedici qurğudan (IQ) təşkil
olunmuşdur. İdarəedici qurğuya idarə olunan parametrlərin cari
qiymətləri və onların tapşırıq qiymətləri (q) haqqında məlumat
verilir. İdarəedici qurğuda bu iki məlumat bir-birilə müqayisə
olunaraq, onlar arasında əmələ gələn fərq təyin edilir. Bu fərq
müəyyən qanunauyğunluqla çevrilərək, nəticədə idarəedici
təsir formasında (U) adsorberə göndərilir. İdarəedici təsir
həmişə elə istiqamətə yönəldilir ki, həyəcanlandırıcı təsirlərdən
(ƒ) yaranan parametrlərin dəyişdirilmələri müəyyən dəqiqliklə
kompensasiya edilmiş olsun və idarə olunan parametrlərin cari
qiymətləri tələb olunan qiymətlərə mümkün qədər yaxın olsun
İZOPROPİL SPİRTİNİN OKSİD ALÜMİNİY
ÜZƏRİNDƏ KATALİTİK ÇEVRİLMƏSİ
Tələbə:
Rəsullu Cahid Cavid
III kurs, qrup 329.5

Rəhbər:
prof.Əcəmov K.Y.

Katalizdə heteropoliturşuların (HPT) istifadəsi intensiv
inkişaf edən sahə hesab edilir. Hal-hazırda dərc olnumuş
çoxsaylı işlərdə Keqqin strukturlu HPT-nın katalitik
xassələrinin
öyrənilməsinə
həsr
edilmiş
nəticələr
göstərilmişdir, lakin alminium oksid (γ-Al2O3) üzərinə
hopdurulmuş
fosformolibden
heteropoliturşusunun
H7[P(Mo2O7)6]·H2O izopropil spirtinin oksigentərkibli
birləşmələrə
çevrilməsi
prosesinə
təsiri
əvvəllər
öyrənilməmişdir.
İlkin və modifikasiya edilmiş γ-Al2O3-in katalitik
xassələri axın tipli qurğuda 150-250oC temperatur intervalında
xammalın verilməsinin 75 saat-1 həcmi sürətində öyrənilmişdir.
Hopdurma əvvəlcədən 3 saat müddətində 200oC-yə qədər
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közərdilmiş daşıyıcı üzərinə etil spirtində HPT məhlulu ilə (γAl2O3-ə 5% HPT hesablanmaqla) aparılmışdır. Sonradan
alüminium hidroksid əlavə olunur və katalizator 200-300oC
temperaturda 2 saat ərzində qurudulmuşdur.
Alınmış təcrübi nəticələr cədvəldə göstərilmişdir
Katalizatın tərkibi, %
Aseton
Heksen

Temperatur, Konversiya,
o
C
%
200
250

3,56
30

150
200
250

15,61
19,03
37,41

DİPE
γ-Al2O3
2,5
0,25
2,38
0,28
γ-Al2O3 + 5% H7[P(Mo2O7)6]·H2O
5,29
0,97
0,97
5,93

1,25
14,28
2,96
5,56

Müəyyən edilmişdir ki, ilkin vəziyyətdə γ-Al2O3
məqsədli reaksiya məhsullarına görə yüksək aktivlik nümayiş
etdirmir. Belə ki, γ-Al2O3-in HPT-larla promotorlaşdırılması
onun katalitik xassələrinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Cədvəldə
göstərilən dəlillərdən görünür ki, HPT-nun əlavə edilməsi
təkcə spirtin çevrilmə dərəcəsinnin xeyli artmasına deyil,
həmçinin diizopropil efiri (DİPE) və asetonun çıxımının xeyli
artmasına gətirib çıxarır.
Alınmış
dəlillər
mövcud
tip
katalizatorların
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, mövcud prosesə təsir göstərən
əsas
amillərin,
həmçinin
onun
mexanizminin
detallaşdırılmasının aşkar edilməsi məqsədilə sonrakı
tədqiqatların aparılmasının perspektivliyini sübut edir.
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METILAKROLEININ METAKRIL TURŞUSUNA
OKSİDLƏŞMƏSİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
Magistr:
Şahbazova Nigar Şahmalı
II kurs, qrup A3336

Rəhbər:
dos.Hüseynov A.S

Metilakroleinin (MA) qaz fazasında metakril turşusuna
(MAT) oksidləşməsi prosesində effektiv katalizatorların
müəyyən edilməsi üçün hazırda heteropolimolibdatlar əsasında
kontaktların işlənməsi təklif edilir. Məlumdur ki, Mo müxtəlif
cür heteropoliturşular əmələ gətirir. Lakin ədəbiyyatlarda
metilakroleinin oksidləşməsi reaksiyasında bu birləşmələrin
katalitik xassələrə malik olmaları barədə məlumat yoxdur.
Ona görə də metilakroleinin oksidləşməsi reaksiyasında
mərkəzi atomlu molibden heteroturşuların katalitik xassələrinin
tədqiq edilməsi tələbatı yaranır.
Kordenasiya olunmuş birləşmələrin kimyası üzrə olan
ədəbiyyatlardan məlumdur ki, heteropoliturşular termiki az
davamlı, onların qələvi metal duzları isə daha stabildir, Li-Cs
cərgəsində isə ən yüksək termiki stabil olan sezium duzudur.
Ona görə də biz bu tədqiqatlar üçün bir molibdenli
heteropoliturşuların sezium duzlarından istifadə etmişik.
Biz Mo12PCs2Ox tərkibli katalizator hazırlayıb tədqiq
etmişik. Tədqiq edilmiş nəticələr göstərir ki, bu tərkibli
katalizator metakril turşusuna görə maksimum aktivliyə və
selektivliyə malikdir. Katalizatorun tərkibinə bir neçə əlavə də
daxil etmişik.
Bi əlavəsi katalizatorun seçiciliyini aşağı salır və edilən
kompanent optimal miqdarda olduqda onun aktivliyini bir
qədər artırır. Katalizatorda Cs-in K-la əvəz edilməsi metakril
turşusuna görə aktivliyin və seçiciliyin aşağı düşməsinə səbəb
olur.
Bu tərkibdən Cs və ya P kənar edildikdə aktivliyin , Cs
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kənar edildikdə isə selektivliyin aşağı düşməsi müşahidə edilir.
Metakril turşusunun aktivliyi və çıxımına görə vanadium
tərkibli katalizator ikinci yerdə durur. Fərz etmək olar ki,
tədqiq etdiyimiz kontaktların səthi turşuluğu həmin ardıcıllıqla
azalır və buna uyğun olaraq metakril turşusunun əmələ gəlmə
sürəti də onların səthi turşuluğundan asılı olur.
Beləliklə, subut olur ki, metilakroleinin metakril
turşusuna oksidləşməsi prosesində 12-molibdenfosforlu
heteropoliturşuların sezium duzu daha effektiv katalizatordur.
SİNTETİK NEFT TURŞULARININ PROPILEN OKSİDİ
İLƏ OKSİEFİRLƏRİNİN DİZEL YANACAĞINA AŞQAR
KİMİ TƏDQİQİ
Tələbə:
Məmmədova Elmira İmaməddin
II kurs, qrup 343.6.

Rəhbər:
prof. Məmmədxanova S.Ə.

Hazırda bioyanacaqların yaradılması sahəsində dünyada
geniş tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatların aparılmasında məqsəd
bərpa olunan alternativ enerji mənbələrinin istifadəsini
genişləndirmək, ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsini kəskin
azaltmaq, yanacağa daha yüksək istismar xassələri verməkdir.
Digər tərəfdən mövcud texnologiyaların istifadəsi zamanı əmələ
gələn əlavə məhsulların səmərəli istifadəsi üsullarının və daha
əlverişli sintetik komponentlərin yaradılması da aktualdır.
Qeyd edək ki, incə detalların yığılmadan əvvəl yağ
təbəqəsindən və digər çirkləndiricilərdən təmizlənməsi üçün həmin
detallar benzin ilə yuyulur.
Bu zaman elektrik keçiriciliyi 50pSm/m-dən az olduqda
benzin yuma zamanı çirkləndikcə partlayış təhlükəsi yaranır.
Bunun qarşısını almaq üçün antistatik
aşqarların
tətbiqi
mühümdür. Bu istiqamətdə apardığımız tədqiqatlar göstərir ki,
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sintetik neft turşularının oksiefirləri dizel yanacağının elektrik
keçiriciliyini kəskin artırır, beləliklə də, statik elektriklənmənin
qarşısını alır, partlayış və yanğın təhlükəsi aradan qalxır. Bu da
yanacağı böyük sürətlə və partlayış təhlükəsi olmadan nəql etməyə,
nəqliyyat vasitələrini, o cümlədən avtoçənləri, dəniz tankerlərini,
dəmir yolu çənlərini sürətlə doldurmağa və boşdayanma vaxtını
kəskin azaltmağa imkan verir.
O
RCOOH

+ H2C

CH

CH3

+ NaOH

kat.

R

C
O

O

CH

CH2OH

CH3

Sintetik neft turşularının oksiefirləri sintetik neft turşusunun
propilen oksidi ilə müxtəlif mol nisbətlərində reaksiyası əsasında
sintez edilmişdir. Turşu və propilen oksidi 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5,
1:6, 1:7, 1:8, 1:9 və 1:10 nisbətlərində götürülmüşdür. Reaksiya
katalizatorun iştirakı ilə aparılmışdır. Sintez edilmiş oksiefirlər
dizel distillatına qatılmış və hər birində oksiefirlərin kütlə %-i 1, 3,
5 olmaqla on növ nümunə hazırlanmışdır.
Karbohidrogenlərin qarışığının təhlükəsiz nəqli üçün
keçiriciliyin minimum qiyməti 50pSm/m olduğu halda,
oksiefirlərin hətta dizel yanacaqlarında 1%-li məhlulları da >1000
pSm/m elektrik keçiriciliyini təmin edir.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ФИЗИКО—
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА
«ХЫНАЛЫГ».
Магистр:
Тагиева Тахмина Чингиз
II курс, группа R3326

Научный руководитель:
доц. Юсиф-заде А.А

Горючие сланцы — это полезные ископаемые,
относятся к группе твёрдых каустобиолитов. При сухой
перегонке сланцы образуют значительное количество
смолы, которая по составу близка к нефти. Сланцы в
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основном образовались сотни миллионов лет тому назад на
дне моря из остатков планктона.
Горючие сланцы используются в некоторых странах,
в которых отсутствуют месторождения нефти и газа, для
получения различных топлив и химических продуктов. На
кафедре «Нефтехимической технологии и промышленной
экологии» изучены сланцы Гобустанского месторождения
Джангичай, Большой Сияки и Малый Сияки.
Многие исследователи подтверждают потребность в
детальном изучении того, как минеральные компоненты
влияют на поведение топливных сланцев в обработке, а
также исследовании пепла сланца. Пепел содержит
бесплатные окиси CaO и MgO, а также гидратирующиеся
силикаты, алюминаты и ферриты кальция.
Нами изучается сланец Хыналыг Губинского
месторождения. В дальнейшем для определения состава
мы проведём анализ Фишера, который покажет массовую
долю смол в сланце. Также определим элементный состав
сланца.
Проведение
технического
анализа
даст
возможность определить количество органического
углерода и золы в сланце.
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Сланец подвергался термическому разложению, в
результате чего были собраны газы разложения сланца и
жидкие продукты, состав которых нам предстоит
определить. Состав газа будет определяться на
хроматографе для определения наличия и количества
сероводорода (H2S). Жидкие продукты, полученные в
результате процесса полукоксования сланца, исследуем на
ИК-спектрометре.
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА
ТЯЖЕЛОЙ СМОЛЫ ПИРОЛИЗА И ГУДРОНА .
Студент:
Исмайлова Нaргиз Ильхам
III курс, группа 398.5

Научный руководитель:
проф. Салимова Н.А

В настоящей работе нами представлены результаты
исследования тяжелых нефтяных остатков :тяжелой смолы
процесса пиролиза, низкооктанового бензина (ТСП) и
гудрона (Г) –остатка установки первичной переработки
нефти ЭЛОУ-АВТ .
Исследованным образцам были определены физикохимические показатели качества: плотность, вязкость,
содержание асфальто-смолистых веществ, результаты
которых сведены в таблицу 1. Из данных таблицы
видно,что по физико-химическим показателям гудрон
имеет более высокие показатели по плотности и вязкости ,
что подтверждается результатом определения в этих
остатках
количественного
содержания
асфальтосмолистых веществ . Так ,содержание полициклических
ароматических углеводородов в ТСП выше ,и
соответствует 72.6% против 64.8 для (Г) ,содержание смол
в ТСП ниже ,соответствует 9.6-10.2%, против 16.817.4%(Г).
Результаты анализов показали отличие состава (ТСП
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и Г) , что является основой для выбора технологии их
рациональной переработки.
РАЗРАБОТКА БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ВИНИЛХЛОРИДА И
МЕТИЛХЛОРИДА.
Студент:
Сараманова Лейла Магомед
2 курс, группа 398.5

Научный руководитель
доц. Султанова Г.Д

Ужесточение требований к охране окружающей
среды
требует
создание
мало
и
безотходных
технологических
процессов.
Для
процессов
хлорорганической
отрасли
решающим
фактором
технологического процесса является сбалансированность
процесса по хлору или хлористому водороду.
Винилхлорид и метилхлорид являются важнейшими
хлорорганическими
продуктами.
Основным
промышленным методом получения винилхлорида
является пиролиз 1,2-дихлорэтана. Процесс проводится в
трубчатой печи при высокой температуре, не отличается
высокими
технико-экономическими показателями,
степень конверсии сырья не превышает 60%. Главным
недостатком процесса является образование хлористого
водорода, требующего квалифицированного применения.
С этой точки зрения, представленная работа,
посвященная совместному синтезу, винилхлорида и
метилхлорида совместной переработкой 1,2-дихлорэтана и
метанола является актуальной.
Процесс протекает по следующей реакции
1,21,2В качестве катализаторов процесса совместного
205

синтеза были испытаны оксидные и солевые катализаторы
на их основе. В присутствии этих катализаторов было
изучено влияние различных факторов (температуры,
времени контакта, мольного соотношения реагентов) на
показатели процесса.
В результате проведенных исследований был
предложен
солевой
катализатор
на
основе
алюмосиликатного носителя, позволяющий проведение
процесса совместного получения винилхлорида и
метилхлорида с высоким выходом.
ПИРОЛИЗ КЕРОСИНОВОЙ ФРАКЦИИ ИЗ СМЕСИ
БАКИНСКИХ НЕФТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ
МОРДЕНИТОВОГО КАТАЛИЗАТОРА
Магистр:
Техранзаде Озода
II курс, группа R3326

Научный рукаводитель:
доц. Юсиф-заде А.А

Пиролиз
высокотемпературный
термолиз
газообразного,
легкого
или
среднедистиллятного
углеводородного сырья, проводимый при низком давлении
и исключительно малой продолжительности. Основным
целевым назначением процессов пиролиза является
производство олефиносодержащих газов. В качестве
побочного
продукта
при
пиролизе
получают
высокоароматизированную
жидкость
широкого
фракционного
состава
с
большим
содержанием
непредельных углеводородов.
Процесс пиролиза возник в 1914 году с целью
получения толуола. В последние десятилетия процесс
пиролиза проводится с целью получения газа, богатого
непредельными углеводородами. Процесс в настоящее
время проводится термический, при температуре 750206

900˚С.
Назначением процессов пиролиза, получивших в
современной мировой нефтехимии исключительно
широкое распространение, является производство низших
олефинов, преимущественно этилена, являющихся ценным
сырьем для синтеза важнейших нефтехимических
продуктов. Наряду с газом в процессе образуется
некоторое количество жидкого продукта, содержащего
значительные количества моноциклических (бензол,
толуол, ксилолы и др.) и полициклических (нафталин,
антрацен и др.) ароматических углеводородов. Основные
направления использования жидких продуктов пиролиза получение
бензола
и
других
ароматических
углеводородов, нефтеполимерных смол, как компонент
автобензинов, котельных топлив, сырье для производства
технического углерода, пеков, высококачественных коксов
и др.
Сырьем в процессах пиролиза служат газообразные
и жидкие углеводороды: газы, легкие бензиновые фракции,
газоконденсаты, рафинаты каталитического риформинга и
реже керосино-газойлевые фракции. От сырья и
технологического режима пиролиза зависит выход
продуктов.
На некоторых производствах выход газа составляет 75%
мас. на сырьё и количество этилена в газе приблизительно
составляет
40%
мас.
Из технологических параметров на выход низших
олефинов наибольшее влияние оказывают температура,
время контакта и парциальное давление углеводородов в
реакционной
зоне.
Известны различные варианты пиролиза: в
трубчатых печах, с твердым теплоносителем, в перегретом
водяном паре, в электроразрядных трубках, в вольтовой
дуге, в системе с катализатором.
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Проведение процесса пиролиза в присутствии
катализатора позволяет снизить температуру процесса и
использовать
сырьё
более
высококипящее.
В качестве катализатора мы использовали морденит
(Нахичеванская область), промотированный никелем. В
качестве сырья нами взята прямогонная керосиновая
фракция, выкипающая в пределах 130-240˚С из смеси
Бакинских нефтей с Нефтеперерабатывающего завода
имени Гейдара Алиева.
Для сравнения нами проводился термический
пиролиз этой фракции и каталитический пиролиз,
проведенный при 600-650˚С даёт такие же результаты как
термический, проведенный при 850˚С.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО ОЛИГОМЕРА
МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕНЗОГУАНАМИНОМ В
КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА СТАЛИ
Магистр:
Агаев Илкин Фариз
II курс, Гр. R 3216

Науч. Руковод.:
дос. Т. М.Наибова

Присутствие сероводорода в нефти, пластовой воде
и газе, добываемых из нефтянных скважин, значительно
ускоряет коррозионный износ стального оборудования.
Основная особенность условий развития коррозии
стального оборудования нефтяных скважин заключается в
том, что поверхность стали соприкасается с движущейся
смесью из нефти, пластовой воды и отчасти растворяемых
в них газов. Стальное подземное оборудование
эксплуатирующихся нефтянных и газовых скважин
постоянно подвергается коррозии в смеси из жидких
углеводородов и водных растворов солей, насыщенных
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агрессивными газами (H2S, CO2, O2).
Одним из способов защиты от коррози в
рассматриваемых
условиях
является
применение
ингибиторов коррозии.Эффективность защитного действия
ингибиторов
зависит
от
их
химического
состава,присутствия сероводорода, содержания воды в
добываемой смеси, солености водного раствора и многих
других факторов (темперптура, скорость движения
жидкости и др.).
Известно, что различные классы органических
соединений, отличающиеся по химическому составу,
принципу действия, растворимости в коррозионных средах
могут быть использованы в качестве ингибиторов
коррозии.Высокие
защитные
свойства
проявляют
производные гуанамина.
Нами
изучались
эффективность
ингибиторов
коррозии стали в двухфазных системах продукта,
полученного
модифицированием
мочевиноформальдегидного олигомера бензогуанамином. Выявлено
что полученная модифицированная бензогуанамином
МФО обладает лучшими ингибирующими свойствами.
1-FENİL 2-DİXLORETANLA MODİFİKASIYA
OLUNMUŞ ETİLEN-PROPİLEN KAUÇUKU ƏSASINDA
KOMPOZİSİYANIN ALINMASI
Magistrant:
Babayeva Məleykə Bulud qızı
II kurs, A3226

Elmi rəhbər:
dos.Mövlayev İ.H.

Etilen-propilen kauçuku bildiyimiz kimi doymuş
kauçuklar sinfinə daxildir.Kükürdlə vul- kanizasiya oluna
bilməsi üçün etilen-propilen-dien kauçukundan(SKEPT-60)
istifadə edirik. Ka-uçukun doymamışlığı 1,92% moldur.
Doymamış kauçuklar doymuş kauçuklarla müqayisədə bir sıra
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yaxşı texnoloji xassələrlə xarakterizə olunur ki, bu da onların
bir qədər şaxələnmənin və gel fraksiyanın olması ilə izah
olunur. Əsas zəncirin tam doymuş olması SKEPT əsasında
rezinlərin istilikdən, ozondan və eyni zamanda yaxşı
möhkəmlik, elastiklik xassələrinin saxlanması ilə bərabər
aqresiv mühitlərin təsirinə qarşı davamlılığını təmin edir.
SKEPT əsasında rezinlərin yüksək dielektrik və suda
şişməyə qarşı davamlılğı kimi xas-sələri onun elektrotexnikda
və kabel sənayesində tətbiq edilməsinə geniş şərait yaradır.
Etilen-pro- pilen-dien kauçuku butil kauçuku əsasında rezin
qarışıqlarının texnoloji xassələrini və vulka- nizatların istiliyə,
şaxtaya qarşı davamlılığını yaxşılaşdıraraq onunla birlikdə
yaxşı vulkanizasiya olunur.
Etilen-propilen-dien kauçukunun yuxarıda qeyd edilen
müsbət xassələri ilə yanaşı onun bir sıra çatışmayan cəhətləri
də
vardır:
yüksək
doymamış
kauçuklarla
birgə
uyğunlaşmaması, az ya- pışqanlığa malik olması, aşağı sürətlə
vulkanizasiyası, metallarla əlaqə möhkəmliyinin aşağı ol- ması
və s. Bu göstərilən çatışmamazlıq etilen-propilen kauçukunun
Neft, Neft-kimya, maşınqa- yırma və rezin sənayesində geniş
tətbiq edilməsinə maneəçilik törədir. Bu çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün etilen-propilen-dien kauçuku əsasında
rezinin reseptində müəyyən dəyişiklik etməklə xassələrinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində elmi iş aparmağı qarşıya
məqsəd qoymuşuq. Bu məqsədlə etilen-propilen-dien
kauçukunu 1-fenil 2-dixloretanla müxtəlif nisbətlərdə modifikasiya edərək laboratoriya vərdənəsində 30-40 °C temperaturda
25 dəqiqə müddətində doldu- rulmuş kompozisiyalar
hazırlanmışıq.
Hazırlanmış
kompozisiyaları
hidravlik
vulkanizasiya pre- sində 30 dəqiqə müddətində 153±2 °C
temperaturda vulkanizasiya etmişik. Alınmış vulka-nizatların
fiziki-mexaniki xassələrini tədqiq etmişik. Tədqiqat nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, modifikasiya olunmuş rezinin texnoloji
xassələri və vulkanizatın bir sıra xassələri modifikasiya
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olunmamış rezinə nisbətən müsbət istiqamətdə yaxşılaşmışdır.
Biz tədqiqat işini davam etdiririk, apardığımız tədqiqatın
nəticəsi bizə etilen-propilen kauçukunun geniş miqyasda
istifadə edil-məsinə əsaslar yaratmağa imkan yarada bilər.
KARBAMİDLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ EPOKSİD
OLİQOMERİNİN ALINMASI
Magistrant:
Dalilan Elmira
II kurs A3226

Elmi Rəhbər:
dos.Abdullayev.N.A.

Epoksid qatranı və onun əsasında alınan kompozisiyalar
demək olar ki, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində istifadə
edilir.
Modifikasiya nəticasində epoksid oliqomerinin
deformasiya-möhkəmlik, müxtəlif mühitlərə davamlılıq
xassələri dəyişir.
Tədqiqat işinin məqsədi karbamidlə modifikasiya olunmuş
epoksid oliqomeri əsasında yüksək fiziki-mexaniki və kimyəvi
xassələrə malik örtük kompozisiyasının alınması və
xassələrinin tədqiqi olmuşdur.
Tədqiq olunan işdə karbamidlə modifikasiya olunmuş epoksid
oliqomeri əsasında örtük kompozisiyalar alınmış və onlarin
istismar xassələri tədqiq edilmişdir. Qoruyucu örtük
kompozisiyası müxtəlif mühitlərdə metal konstruksiyaların
korroziyadan müdafiəsi üçün əlverişli bir vasitədir.
Məlumdur ki, atmosfer şəraitində istismar vaxtı müdafiə edilən
metalın korroziyası polimer örtüyün intensiv dağılması və
qorunan metalın korroziyası ilə başa çatır.
Bununla əlaqədar olaraq, örtüklərin atmosfer şəraitində
istifadəsinin müddətinin qiymətləndirilməsi aktual məsələdir.
Tədqiqatının obyekti kimi əlaqələndirici kimi ED-20
markalı epoksid oliqomeri (sxem 1) götürülmüşdür və
oliqomerin əsas xarakteristikası cədvəl 1-də təqdim edilmişdir.
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Cədvəl 1.
ED-20 markalı epoksid oliqomerinin əsas xarakteristikaları
No
Göstəricilərin adı
miqdar
1
Orta molekul kütləsi
390 – 430
2
Epoksid qrupların miqdarı,%
19,9 – 22,0
3
OH qrupların miqdarı,% ən çox 1,7
4
Sıxlığı, 20°С, kq/m3
1166
5
Qatılığı 20°С, Pa·s
13 – 28
6.
Uçan maddələrin miqdarı %, 1,0
ən çox
Epoksid oliqomerinin modifikatoru kimi sənayedə alınan
karbamid, bərkidici kimi polietilenpoliamin PEPA istifadə
edilmişdir.
Təbəqəəmələgətirici kompozitlər EDO-20- yə 1-10%
modifikatorun və PEPA-nın əlavəsi ilə alınmışdır. Qarışıq
bircins məhlul alınana qədər yaxşı qarışdırılır. Alınmış lakboya məhlulu metal və şüşə lövhələrə nazik pərdələr şəklində
çəkilərək bərkidilir. Örtüklər ya fırça, ya da pnevmatik
tozlandırılma ilə çəkilir və 30-40 0 C temperaturda 1-2 saat
saxlanılır.
Karbamidlə modifikasiya olunmuş epoksid əsasında yeni
örtük kompozisiyaları yüksək adgeziya qabiliyyətinə, zərbə
möhkəmliyinə, nəmə və suya davamlılığa malikdir. Örtüyün
optimal nisbətləri müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,
karbamid
epoksid
oliqomerinin
bərkimə
prosesinin
sürətləndirir və korroziyaya davamlılığını artırır.
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ED-20 ƏSASLI KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ
OPTİMİZASİYASI
Magistr:
Əbdürəhim Cavid Kərim oğlu
II kurs,qrup A3216

Elmi rəhbər:
Dos. Musayeva Ə.Y.

Elm və sənaye inkişaf etdikcə fərqli qruplar üzrə tətbiq edilən
materialları xassələrində müsbət istiqamətdə dəyişikliklərə
ehtiyac yaranır. Müasir dövrümüzdə avadanlıqların işləmə
ömrünün uzun olması və materialların dayanıqlıq həddinin
maksimum artırılması başlıca şərtlərdəndir. Baxmayaraq ki,
ED-20 oliqomeri uzun illərdir ki, öz xassələrinə görə çox geniş
tətbiq sahəsini qoruyub saxlamışdır, müasir sənaye və texnika
bu xassələrin daha da optimallaşdırılmasına və bu
parametrlərin daha da artırılmasına ehtiyacı yaratmışdır.
Aparılan tədqiqat işinin məqsədi ED-20 oliqomerinin
parametrlərinə
müxtəlif
doldurucularla
təsir
edərək
optimallaşdırmaqdır. Doldurucular istifadə olunan zaman bir
neçə müddəa nəzərə alınmalı, laboratoriya və sənaye şəraitində
alınma və istehsal üsulları sadə və effektiv olmalıdır. ED-20
oliqomerinə əlavə edilən doldurucuların daşınması və tətbiqi
asan olmalı, material isə ekonomik cəhətdən sərfəli olmalıdır,
müəyyən xüsusiyyətləri özündə əks etdirməlidir, tətbiq
ediləcəyi sahə üzrə asan tapılan yaxud alınan olmalıdır, ekoloji
cəhətdən təmiz olmalıdır və tətbiq olunan doldurucuların
tullantılardan təşkil olunması və emal olunaraq ətraf mühitin
təmizlənməsində rol oynaması da nəzərə alınmalıdır. Bütün
bunları tədbiq etmək üçün aşağıdakı müddəalar nəzərə
alınmalıdır:



ED-20 oliqomer əsaslı kompozitlərin xüsusiyyətlərinin
doldurucuların növü və miqdarının dəyişməsi ilə
optimallaşdırılması.
Alınmış yeni kompozisiyada komponentlərin optimal
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miqdarını təyin etmək.
 Modifikasiyanın metodologiyasını hazırlamaq.
 Yeni alınmış ED-20 əsaslı kompozisiyaların struktur və
xassələrinin qarşılıqlı müqayisəsini qurmaq.
 Prosesin texnoloji ardıcıllığını qurmaq.
 Yeni kompozit materialların tətbiq sahələrində
funksionallığının və effektivliyinin artmasını hesablamaq.
Tədqiqat zamanı tədbiq olunmuşdur: ED-20 oliqomeri, bitki
yağı, həlledici kimi aseton, dolducu kimi balıq qulağı, ağac
ovuntusu, SiO2 və müxtəlif rəngverici maddələr istifadə
edilmişdir.
Emal olunan ED-20 oliqomer əsaslı müxtəlif məsqədli
kompozisiya materialları hazırlanmışdır.
Hazırlanmış kompozisiya materialları bərkidilərək nahamar
səthlərə, yüksək temperatur şəraitlərində tədbiq olunmuş
müxtəlif tikintidə örtük materialı kimi istifadə olunmuşdur.
Əlavə doldurucular tədbiq edilərək kövrəkliyi azaldılır, dam
örtükləri, oyun meydançalarının divarlarında istifadə
olunmuşdur.
İstehsal olunan ED-20 kompozisiya materialının alınma
texnologiyası aşağıdakı kimidir:
Mexani
ki
Təmizlə
nmə

Yuma

Qurutm
aə

Üyütmə

Emal

Nəticələr:Ekonomik cəhətdən sərfəli doldurucular tədbiq
edərək materialın maya dəyərinin aşağı salınması.



Ekoloji cəhətdən təmiz və zərərsiz materialların
hazırlanması.
Örtük materiallarının daha yüngül və asan daşına bilən
olmasını tədbiq etmək.
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MODİFİKASİYA OLUNMUŞ POLİSTİROL ƏSASINDA
İONDƏYİŞDİRİCİ QƏTRANIN ALINMASI
Magistr:
Əliyeva Günay Hüseyn qızı
II kurs, Qr. A3216

Rəhbər:
dos.İ.Q.Abdullayeva

İondəyişdirici qətranlar hidrometallurgiya sənayesində
durulaşdırılmış
məhlullardan
metal
ionlarının
xaric
edilməsində geniş tətbiq edilir. Bu sənayedə qızıl, platin,
gümüş, palladium və s. kimi qiymətli metalların itkisini
minimuma qədər azaldır. Qənd şirələrinin, antibiotiklərin,
vitaminlərin iondəyişdirici qətranlar vasitəsilə təmizlənməsinin
yeyinti və əczaçılıq sənayesində böyük əhəmiyyəti vardır.
İonitlər əczaçılıq sənayesində müxtəlif dərmanların
hazırlanmasında xüsusən yüksək bioloji aktivliyi olan
dərmanların (penisilin, streptomisin, biomisin və s.)
hazırlanmasında geniş tətbiq edilməkdədir. Kimya sənayesində
iondəyişdirici qətranlar qliserinin və formaldehidin, eləcə də
çirkab suların sink, mis, civə duzlarından, fenol, kaprolaktam,
kükürdlü və sian birləşmələrdən, radioaktiv elementlərdən
təmizlənməsində geniş tətbiq olunur.
Bu məqsədlə də tədqiqat işində funksional qruplu
polimerlə
modifikasiya
olunmuş
polistirol
əsasında
iondəyişdirici qatranların alınmışdır.
Polistirol xlor tərtibli polimerlə (polivinilxloridlə)
laboratoriya eksdruderində (İİRT-1 qurğusunda) mexonokimyəvi modifikasiyaya məruz qalmışdır. Modifikasiyaya
zamanı PVX:PS nisbəti 95:5 nisbətində götürülmüşdür. Proses
140-1450C temperaturda 3-5 dəqiqə müddətində aparılmışdır.
Alınmış polimer qarışığı qatı sulfat turşusu ilə sulfolaşdırılaraq
iondəyişdirici qatran-kationit alınmışdır. Sulfolaşma prosesi
50-600C-də temperaturda 4-5 saat müddətində aparılmışdır.
Alınmış iondəyişdirici qətranın iondəyişmə qabiliyyəti
iki əsas üsul: statik və dinamik üsul ilə təyin edilmişdir.
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Birinci halda iondəyişdirici qətran nümunəsinin kütləsi ion
dəyişmə bərabərliyi alınana kimi elektrolit məhlulunun
müəyyən həcmi ilə kontakta gətirilmişdir. İkinci halda
elektrolit məhlulu iondəyişdirici qətranın udulan ionlarla
doydurulmasına kimi ionitlə dolu kalonnadan keçirilmişdir.
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ OLİQOMER ƏSASINDA
YAPIŞQAN KOMPOZİSİYASININ HAZIRLANMASI
VƏ TƏDQİQİ
Magistr:
Bayramova Həcər Tahir qızı
II kurs, Qr: A3226

Elmi rəhbər:
Dos. N.Abdullayev

Yüksəkmolekullu birləşmələr əsasında plastik kütlələrin
və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan kompozisiya
materiallarının alınması sənayenin sürətlə inkişaf edən
sahələrindəndir. Onlar bir çox üstün xassələrinə görə yüngül,aqressiv mühitlərə davamlı,asan formalaşa və rənglənə
bilən olmasına görə bir çox istehsal sahələri üçün əvəzolunmaz
bir xammal olmuşdur. Yüksəkmolekullu birləşmələrə aid olan
oliqomerlər əsasında alınan kompozisiya materiallarından olan
yapışqanlar da sənaye və məişətdə müxtəlif materialların
yapışdırılması məqsədi ilə geniş istifadə olunur. Oliqomer
əsaslı yapışqanlar bir çox üstün xassələrinə görə - qaynaq və
digər yapışdırma üsullarından daha geniş yayılmışdır.
Oliqomer
əsaslı
yapışqanlardan
istifadə
etdikdə
konstruksiyaların etibarlılığı artır və calaqların kipliyi təmin
olunur. Oliqomer əsaslı yapışqanlar avtomobil, aviasiya,
kosmik,tikinti və sənayenin digər sahələrində geniş tətbiq
olunur. Yapışqanlar iki kateqoriyaya ayrılır - sintetik və təbii.
Hal-hazırda sintetik yapışqanlar daha çox istifadə olunur.
Sintetik yapışqanların istifadəsində xammal kimi xam neft,
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təbii qazdan alınan məhsullar istifadə olunur. Hal-hazırda geniş
istifadə olunan sintetik yapışqanlara misal olaraq karbamidformaldehid, fenol-formaldehid, melamin - formaldehid,
rezorsin formaldehid əsaslı yapışqanları və polivinilasetat
emulsiyasını göstərmək olar. Bu yapışqanlardan karbamidformaldehid
və
fenol-formaldehid
əsaslı
yapışqan
kompozisiyaları daha çox tətbiq olunur. Karbamid-formaldehid
oliqomeri əsasında hazırlanan yapışqanlar taxta məmulatların
90%-nin yapışdırılmasında istifadə olunur. Bu kompozisiya
maye və toz halında istifadə edilir. Karbamid-formaldehid
oliqomeri əsaslı yapışqan kompozisiyasının çatışmayan cəhəti
onun nəmliyə qarşı davamsızlığı, yapışqan qatının kövrək
olması və sərbəst formaldehidin çox olmasıdır. Bu
yapışqanlarda sərbəst formaldehidin miqdarı fenol-formaldehid
əsaslı yapışqanlara nisbətən daha çoxdur və bunun qarşısını
almaq üçün ona müxtəlif əlavələr və qeyri-üzvi nanohissəciklər
əlavə edilir. Fenol-formaldehid oliqomeri əsasında hazırlanan
yapışqanlar kimyəvi stabilliyi, suya, istiliyə və yeyilməyə qarşı
davamlılığı ilə digər yapışqanlardan daha üstündür. Bu
yapışqanlar kəskin hava, temperatur və nəm şəraitində çox
yüksək yapışqanlıq qabiliyyətinə malikdir və rütubətə qarşı
davamlıdır. Sənayedə bu materialların istismar şəraitini
yaxşılaşdırmaq və tətbiq sahələrini artırmaq məqsədilə onlar
müxtəlif üzvi birləşmələrlə modifikasiya olunur. Tədqiqat
işində karbamid-formaldehid və fenol-formaldehid oliqomeri
epixlorhidrinlə qələvi mühitdə modifikasiya olunmuş, əsas
fiziki-kimyəvi və fiziki-mexaniki göstəriciləri tədqiq
olunmuşdur. Modifikasiya nəticəsində alınan oliqomerlərdə
sərbəst formaldehidin miqdarı təxminən 2-3 dəfə azalmış,
kövrəklik aradan qaldırılmış və istiyə davamlılıq yüksəlmişdir.
Modifikasiya olunmuş oliqomerlər əsasında hazırlanan
yapışqan kompozisiyanın tərkibi aşağıdakı kimidir, k.h.
Butadien-nitril kauçuku (SKN-40)........................100
Benzilxloridlə modifikasiya olunmuş
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Fenol-formaldehid oliqomeri..............................150-200
Sink oksidi............................................................3-5
Maqnezium oksidi................................................4-8
646 №-li həlledici................................................300
Aseton................................................................350
Bu tərkibdə hazırlanan yapışqan kompozisiyası müxtəlif
təbiətli materialların yapışdırılmasında istfadə olunmuş və
müsbət nəticə alınmışdır.
ELASTOMER QARIŞIQLARI ƏLAVƏ ETMƏKLƏ
CKU-3 KAUÇUKUNUN MEXANIKI XASSƏSININ
ARTIRILMASI.
Tələbə:
Kərimova Aytac Etibar
III kurs, Qr 327.5

Elmi rəhbər:
prof. Əmirov F.Ə.

Poliizopren kauçuku şin sənayesinin ən əsas
kauçuklarından
biridir.
Onun
mexaniki
xassələrini
yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra ölkələri alimləri mühün tədqiqat
işləri aparırlar.Bu məqsədlə CKU-3 kauçukunu müxtəlif
komponentlər əlavə etməklə yüksək fiziki-mexaniki xassəyə
malik rezinlər alınır. Bu sahədə B.V. Kyenruyotun və A.A.
Bukanobun işləri maraq doğurur. CKU-3 kauçukunun əsas
göstəricilərini artırmaq ən mühüm və ən aktual temadır.
Bunları nəzərə alaraq bu işin məqsədi etilen propilen ,
xlorlaşdırılmış polipropilen və plastikləşdirici əlavə etməklə
CKU-3 kauçuku əsasında yüksək mexaniki xassələrə malik
rezinlərin alınması.
CKU-3 və plastikləşdirici əsasında doldurulmuş rezin
qarışıqları istehsalatda istifadə olunan (edilən) kompozisiya
tərkibli
vərdənədə
hazırlanmış
və
xassələri
öyrənilmişdir.Alınan nəticə cədvəldə verilmişdir.
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CKU-3 və plastifikator qarışıqlarının vulkanizatlarının
fiziki-mexaniki xassələri
Vulkanizatların xassələri
Qırılmadamöhkəmlik
həddi Mpa
300% uzanmada şərti
gərginlik MPa
500% uzanmada şərti
gərginlik MPa
Nisbi uzanma, %
Nisbi qalıq
deformasiyası, %
Qırılmağa
müqavimət kH m
Elastiklik,%

21.4

19.7

15.3

22.1

15.8

21.7

15.0

0.96

0.92

0.63

0.90

0.65

0.87

0.67

1.81

1.70

1.81

1.79

1.25

1.81

1.27

900
9.1

870
9.0

840
10.2

880
8.5

900
8.0

870
9.0

890
8.5

38.0

35.1

27.0

40.0

28.0

38.5

31.5

70.0

68.0

61.5

68.0

62.0

69.0

63.0

TM-2 üzrə bərklik
şərti vahidi

35.0

32.0

27.5

35.0

31.0

35.0

30.0

ALÇAQ TEMPERATURLU OKSİDLƏŞDİRİCİ
XLORLAŞMA YOLU ILƏ 1-FENİL, 1,2
DİXLORETANIN ALINMASI
Magistr:
Mikayılova Vüsalə Azər qızı
II kurs, Qrup: A3216

Elmi rəhbər:
dos. N.Abdullayev

Elmi texniki tərəqqinin əsas şərtlərindən biri xammal
resuslarının kompleks istifadəsidir.Bununla əlaqədar olaraq bir
çox istehsalatların yan məhsulu olan hidrogen xloridin
utilizasiyası problemi çox mühüm əhəmiyyət daşıyır.Dünyada
müxtəlif istehsalatlardan yüz min tonlarla utilizə olunmayan
hidrogen xlorid alınır ki,bunu da qələvi ilə neytrallaşdıraraq su
hövzələrinə atırlar.Bununla da ətraf mühitin ekoloji durumu
əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbləşir.Bununla yanaşı çox böyük
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miqdarda xlor sintetik hidrogen xloridin ,texniki və reaktiv
xlorid turşusunun alınmasında istifadə olunur.Buna görə də
yan məhsul kimiəmələ gələn hidrogen xlorid səmərəli alinmasi
və sonrakı emalıyalnız iqtisadi əhəmiyyət daşımır,həmçinin
ətraf mühitin çirklənməsinin qaşısını alır.
Neft sintezi sənaye sahələrində alkilaromatik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri mühüm əhəmiyyət daşıyır, belə ki
onlar
polimer
materialların,
boyaqların,dərman
pereparatlarının, səthi aktiv və ətirləyici maddələrin,
plastifikatorların, sürtkü yağlarının, herbisidlərin, pestisidlərin
istehsalında qiymətli yarımməhsul hesab edilirlər.
Karbohidrogenlərin və onların xlorlu törəmələrinin alçaq
temperaturlu oksidləşdirici xlorlaşdırılması proseslərinə maraq
xlorüzvü sintez proseslərinin yan məhsulu olan hidrogen
xloridin emal edilməsi probleminin kəskinliyi ilə izah
edilir.Yüksək temperaturda hidrogen xloridin emalı
əhəmiyyətli çatışmazlıqlara malikdir. Belə ki bu proses zamanı
yüksək enerji sərfi tələb olunur. Bununla əlaqədar olaraq
hidrogen xloridin alçaq temperaturlu emal proseslərinə maraq
artmaga başladı. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu
ki,oksidləşdirici xlorlaşma prosesini maye fazada 0-80℃
temperatur intervalında HCl-H2O2 sistemində həyata kecirmək
olar.Alkil aromatik karbohidrogenlərin HCl-H2O2 sistemində
oksidləşdirici xlorlaşdırılması öyrənilmişdir. Belə ki stirolun
oksixlorlaşdırılmasından tərkibində xlor atomu saxlayan,
həmçinin həm xlor, həmdə onun oksi hidroksil qrupu saxlayan
maddələr alınır ki, bunlar da monomer kimi polimer materiallar
istehsalında geniş tətbiq olunur.
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POLİVİNİLXLORİDLƏ MODİFİKASIYA OLUNMUŞ
ETİLEN-PROPİLEN KAUÇUKU ƏSASINDA
KOMPOZİSİYANIN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN
TƏDQİQİ
Magistrant:
Musayeva Vüsalə Alim qızı
II kurs, A3226

Elmi rəhbər:
dos.Mövlayev İ.H.

Etilen-propilen kauçukları doymuş kauçuk olmaqla
bərabər, xüsusi təyinatlı kauçuklar sin- finə daxildir. Biz
tədqiqat üçün üçüncü monomeri disiklopentadien olan üçlüetilen-propilen kau-çuku götürürük. Onun özlülüyü Muniyə
görə 60-dır. Bildiyimiz kimi etilen-propilen-üçlü (SKEPT-60)
sopolimeri əsasında alınan rezinlər yüksək temperatura, ozona
və suda şişməyə qarşı davamlıdır, dielektrik xassəsi əladır.
SKEPT əsasında alınan rezinlərdən yüksək temperatur (150160 °C-yə qədər) şəraitində istismar olunan məmulatların
alınmasında geniş tətbiq edilir. SKEPT rezinləşmiş şlankların,
parçaların, istiliyədavamlı konveyer lentlərinin, maşınların
formalı, qeyri- formalı detallarının alınmasında, elektrik
kabellərinin izolyasiyasında istifadə edilir.
Etilen-propilen-üçlü kauçukunun yuxarıda qeyd
etdiyimiz müsbət xassələri ilə bərabər bir sıra xassələrə
malikdir: onun əsasında olan qarışığın kiçik konveksiya
yapışqanlığı, vulkanizasiya sürətinin aşağı olması, yüksək
doymamış kauçuklarla məhdud uyğunlaşması, parçalar və
metal-larla kiçik əlaqə möhkəmliyi və s.
Etilen-propilen kauçukunun göstərilən çatışmayan
xassələrinə görə Neft-kimya, ma- şınqayırma, rezin və şin
sənayelərində geniş tətbiq edilməsinə əngəllər törədir.
Ucuz xammal mənbəyinə malik olan etilen-propilen
kauçukunun çatışmayan xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün
SKEPT-i funksional qrupu olan polivinilxloridlə (PVXE-62)
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müxtəlif nis- bətlərdə laboratoriya vərdənəsində 60-70 °C
temperaturda mexaniki modifikasiya edirik. Daha sonra
SKEPT-in standart resepti əsasında olan komponentlərlə 25
dəqiqə müddətində qarışdıraraq doldurulmuş kompozisiyalar
hazırlayırıq.
Hazırlanmış
kompozisiyanı
hidravlik
vulkanizasiya pre- sində 153±2 °C temperaturda vulkanizasiya
edirik. Daha sonra otaq temperaturunda vulkanizatı 6-7 saat
müddətində soyutduqdan sonra onun fiziki-mexaniki
xassələrini tədqiq etmişik. Tədqiqat nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, SKEPT-60 PVXE-62 əsasında kompozisiyanın
bir sıra fiziki-mexaniki xassələri SKEPT əsasında
kompozisiyaya nisbətən yaxşılaşmışdır.
SKEPT/PVX qarışığı əsasında kompozisiyanın
xassələrinin yaxşılaşması gələcəkdə SKEPT-in tətbiq
sahələrinin genişlənməsi üçün şanslar yarada bilər. Biz elmi
işimizi davam etdiririk.
İSTİSMARDAN ÇIXMIŞ TERMOPLAST
TULLANTILARI ƏSASINDA KOMPOZİSİYA
MATERİALLARININ ALINMASI
Magistrant:
Qasımova Çinarə Şahin qızı
II Kurs A3226

Elmi rəhbər:
dos. Musayeva Ə.Y.

Polimerlərin davamlı inkişafı polimer tullantılarının
artmasına və bunun nəticəsində eko- logiyanın çirklənməsinə
səbəb olur.Bu cür tullantılar arasında termoplast polimer
tullantıların təkrar emalının nisbətən asan olması onların
emalını daha məqsədə uyğun edir.
Tədqiqat işinin əsas məqsədi təkrar emal olunan
termoplastlar əsasında alınmış mə- mulatların kompleks
xassələrini artırmaq üçün onların modifikasiyasıdır.Bunun
üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır:
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 təkrar emal olunan termoplastların xüsusiyyətlərinə
modifikatorların növünün və miqdarlarının təsirini
öyrənmək;
 alnan yeni kompozisiyada komponentlərin optimal
miqdarını öyrənmək;
 modifikasiyanın aparılması üsullarını işləmək;
 təkrar emal olunmuş polimerlərdə strukturun və
xassələrin qarşılıqlı əlaqəsini qiy- mətləndirmək;
 polimer tullantılarının emalının texnoloji sxemini
hazırlamaq;
 hazırlanmış materialların müxtəlif sahələrdə yararlığının
analiz etmək;
Tədqiqat obyekləri:ED-20-in oliqomeri,dibutilftalat(DBF) və
bitki yağı,doldurucu kimi ter-moplast tullantiları,müxtəlif
rəngləyici maddələr istifadə olunmuşdur.
Təkrar emal olunan polimerlərdən müxtəlif funksional
məqsədli məhsullar hazırlanmışdır:
 istismardan çıxmış PETF butulkaları xırdalanaraq və
digər komponentlərlə qarışdırılaraq dam örtüyü, səkilər
üçün plitələr, mətbəx masalarının üstü üçün lövhələr,
güldanlar alınmış;
 modifikasiya olunmuş ATPE-dən geyim üçün paltar
asqıları;
Təkrar emal olunan termoplastların emalı texnologiyası Şəkil
1-də göstərilən əməliyyatlardan ibarətdir:
çeşidlə
mə

yuma

qurut
ma

xırdala
ma

məmula
tın
emalı

Şək.1 Termoplastların təkrar emalının ardıcıllığı
Tədqiqat işimizin nəticəsində polimer tullantıların təkrar
istifadəsi ilə ekoloji gərginlik azalır, tullantılardan istifadə
etməklə xammal bazası genişlənir, təkrar polimerlərin istifadəsi
hesabına materialın maya dəyəri azalır.
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METANOL ISTEHSALINDA TÜSTÜ QAZININ (CO2)
ISTIFADƏSI VƏ
YAN MƏHSUL-TRIMETILAMININ AYRILMASI
Magistr:
Mirzəyev Şöhrət Adil
II kurs, A3126

Elmi rəhbər:
dos. İ.Q.Abdullayeva

Hal-hazırda metanolun karbon oksidi və hidrogenin
qarşılıqlı təsirindən alınması onun yeganə sənaye əhəmiyyətli
alınma üsuludur. Bunun üçün karbohidrogenlərin buxar
konversiyasına üstünlük verilmişdir. Bu məqsədlə xammal
kimi tərkibində 93% CH4 olan təbii qazdan istifadə olunur.
CH4+H2O=CO+3H2
CO+2H2=CH3OH
Həmçinin CH4-lə yanaşı reforminq sobasından çıxan tüstü
qazından da (monoetanolamin vasitəsilə absorbsiya nəticəsində
99,98 %-ə qədər təmizlənmiş CO2-dən) istifadə olunur. CO2
yalnız eyni qurğudan deyil, eyni zamanda, digər sənaye
müəssisələrində atmosferə atılan CO2 qazından istifadə oluna
bilər. Bu zaman CO2 konversiya prosesinə deyil, bir başa sintez
reaktoruna, yəni, H2 olan mühitə verilməsi effektli nəticələr
verir:
CO2 + 3H2 = CH3OH + H2O +49,53kC
Stexiometrik əmsallara əsasən ilkin qazda H2:CO nisbəti 2-yə,
H2:CO2 nisbəti isə 3-ə bərabər olmalıdır. Prosesdə iştirak edən
digər komponentlərin təsirini azaltmaq üçün funksional nisbət
adlanan (H2-CO2):(CO+CO2) nisbəti 2,01-2,15 həddində
olmalıdır. Lakin reaksiya məhsulu kimi yan məhsullar da alınır
ki, bunlardan da təmizlənməsi rektifikasiya üsulu ilə çətin olan
trimetilamindir. Bu zaman trimetilaminin yol verilən qatılıqdan
çox olmasını qovma üsulu ilə yox, turşu ilə təsir etməklə
ayırmaq daha effektli nəticələr verir.
Hər iki mərhələdə işin üstünlüyü ondadır ki, istənilən yanma
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məhsulunu (CO2) metanola çevirmək mümkündür. Bu zaman
sintez reaktorunda katalizator kimi Al2O3 daşıyıcısında Cu
katalizatorundan istifadə olunur və 1 mol CO2 dən 1 mol
CH3OH-ün alınması ilə nəticələnir ki, bu da həm ekoloji, həm
də iqtisadi göstəriciləri yaxşılaşdırır. İkinci mərhələ sintez
reaktorunda aşağıdakı reaksiyalar nəticəsində alınan TMA-nın
(trimetilamin) daha yüksək həddə təmiz-lənməsinə əsaslanır:
CH3OH+NH3↔CH3NH2+H2O
CH3OH+CH3NH2↔(CH3)2NH+H2O
CH3OH+(CH3)2NH↔(CH3)3N+H2O
Atmosferə atılan tüstü qazlarından absorbsiya üsulu ilə CO2
tutularaq 250 °C-də Cu katalizotoru iştirakı ilə qaz fazada
metanol istehsalına cəlb olunaraq analiz görə və stexiometrik
əmsalları saxlamaqla həm istehsalı artırmaqla yanaşı,
parafinlərin alınmasını azaldır. İkinci mərhələdə rektifikasiya
üsulu ilə ayrılması tam mümkün olmayan TMA–nin CH3OH-ın
qaynama temperaturuna yaxın temperaturlarda (65-70)0C-də
turşu (çaxır turşusu ) əlavə etməklə metanolun trimetilamindən
təmizlənməsi daha optimaldır və məhlula turşunun əlavə
olunması metanolda trimetilaminin (TMA) miqdarını 50ppb
(Parts per Billion)-dən aşağı salmaq mümkündür.
BIOPOLIMERLƏRLƏ DOLDURULMUŞ
KOMPOZISIYA MATERIALLARI
Magistrant:
İsmayıllı Təranə Fəxrəddin qızı
II kurs A3226

Elmi rəhbər:
dos.İ. Abdullayeva

Müasir dövrdə polimerlər geniş istifadə olunur. Buna
səbəb polimerlərin qiymətli fiziki-mexaniki xassələrə malik
olması, yüngül, asan formalaşması, istiliyə-, soyuğa- və
aqressiv mühitlərə davamlı və s. olmasıdır.
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Tədqiqat işimiz biopolimerlə doldurulmuş və tərkibində
funksional qrup olan monomerlə modifikasiya olunmuş fenolformaldehid
oliqomeri
əsasında
alınan
yapışqan
kompozisiyasına həsr olunmuşdur. Modifikasiya olunmuş fenol
formaldehid oliqomerinin modifikatorun tərkibindən asılı
olaraq bir çox xüsusiyyətləri dəyişir, buna misal olaraq
dielekrik göstəricilərini, mexaniki möhkəmliyini, suya-,
benzinə-, yağa-, istiliyə davamlılığı və s. göstərmək olar.
Modifikasiya edildikdən sonra fenolun da miqdarı azalır ki, bu
ekoloji cəhətdən çirklənmənin qarşısını alır. Bu məqsədlə
fenol- formaldehid oliqomerini melaminlə modifikasiya
olumuşdur.
Məlumdur ki, polimer kompozisiyaları çoxkomponentli
sistemlərə aiddir. Yapışqan kompozisiyaları da bu
çoxkomponentli
sistemlərdəndir.
Bu kompozisiyaların
tərkibində matrisa (əlaqələndirici) kimi melamin-fenolformaldehid oliqomerindən istifadə olunmuşdur.
Azot tərkibli birləşmə -melaminlə fenol- formaldehid
oliqomeri modifikasiya etməkdə məqsəd oliqomerin
yapışqanlıq möhkəmliyini və istiyə davamlığını artırmaqdır.
Yapışqanın tikilişinin kövrəkliyini azaltmaq və maya
dəyərini aşağı salmaq üçün kompozisiyanın tərkibinə
biopolimer-yumurta qabığı, ağac unu əlavə edilmişdir.
Biopolimerin əlavəsi onun xassələrini (fiziki-mexaniki və
istismar xassələrini) yaxşılaşdırmaqla yanaşı, ekoloji təmiz
materialın alınmasını da təmin edir.
Ağac ununun tərkibində biopolimerlərdən polisaxaridlərə
aid sellüloza və hemisellüloza vardır. Sellülozanın monomeri
β-D qlükozadır.
Yumurta qabığının əsasını yəni 90%ni CaCO3 təşkil
etməsinə baxmayaraq onun da tərkibində biopolimerlərə aid
olan zülallara rast gəlmək olur.
Alınmış yapışqan kompozisiyası ağacı-ağaca, şüşənişüşəyə, keramikaya yapışdırılmasında istifadə oluna bilər.
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BITKI YAĞLARI ƏSASINDA BUTADIEN METILSTIROL KAUÇUKUNUN PLASTIKLƏŞDIRILMƏSI
Magistrant:
Orucova Samirə Azay qızı
II Kurs, A3216

Elmi rəhbər:
prof.K.S.Şıxəliyev

Butadien metilstirol kauçuku şin sənayesində ən geniş
istifadə olunan kauçukdur.Onun əsasında alınan rezinlər öz
elastikliyi və sürtünməyə qarşı davamlılıqları ilə
fərqlənirlər.Onların bərkliyi istifadə olunan plastikləşdiricilərdən
asılıdır.Odur
ki,SKMS-30,APKM-15
markalı
kauçukların yumuşaldılması və modifikasiya olunması üçün
plastikləşdiricilərin seçilməsi ən aktual məsələdir.Bu məsələ ilə
alimlərdən Leylix,Şennard,Fordays,Meyler və s. məşğul
olmuşlar.Butadien metilstirol kauçuku üçün plastikləşdirici
kimi “Azərsun” İB-də günəbaxan yağının emalı zamanı alınan
tullantıdan istifadə etmişik.
“Azərsun” İB-də aldığımız bitki yağı tullantısının əsas
göstəricilərini təyin etmişik və cədvəl 1-də göstərilmişdir.
Cədvəl 1
Yağın
adı

Nisbi
sıxlıq

Günəb 0,921axan
0,926
yağı
tullantı
sı

Sınma Özlülük Turşu Yod Rodan Yumuş
əmsalı
ədədi ədədi ədədi alma
temper
aturu
1,47460,7
2,3118- 76-80 -16
1,475
14,7
144

İstifadə olunan plastikləşdiricinin optimal kütlə hissəsini
tapmaq məqsədilə aşağıdaki resepti qəbul etmişik.
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Bitki yağı istifadə etməklə CKMC-30 APKM-15 kauçuku
əsasında rezin qarışığı resepti
Cədvəl 2
Nº İnqredientlərin adı
100 k.h
Kütlə %
Çəki
kauçuka
görə k.h
1 SKN-26
100
45.04
15
2 Altaks
2.0
0.90
0.30
3 Neozon-D
2.0
0.90
0.34
4 Sinkoksid
5.0
2.26
0.73
5 Kükürd
4.0
1.80
0.60
6 Texniki karbon n20.0
9.00
3.0
324
7 Texniki karbonпгм
80
36.04
12.0
8

Günəbaxan yağı
tullantısı

2.0

0.90

0.30

Bu resept üzrə yumşaldıcının miqdarını 3-10 kütlə nisbətində
dəyişərək 5 müxtəlif tərkibli rezin qarışığı hazırlanmışdır.Rezin
qarışığı
laboratoriyada
rezin
qarışdırıcısında
130℃
temperaturda 6 dəqiqə müddətində hazırlanmışdır.
Hazırlanmış rezin qarışığına kükürd vərdənədə əlavə etdikdən
sonra onu 160℃ temperaturda 15 dəqiqə müddətində
vulkanizasiya etmişik.Vulkanizatın fiziki-mexaniki xassələrini,
yağa-benzinə davamlılığını,bərkliyini və s. təyin etmək üçün işi
davam etdiririk.
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MAZUT VƏ RUBRAKSIN KÖMƏYI ILƏ
POLIBUTADIENIN PLASTIKLƏŞDIRILMƏSI
Magistr:
Ağammədova Səbinə Şahin qızı
II kurs, Qrup A3216

Elmi rəhbər
Prof. Şıxəliyev K.S

Şin sənayesində rezin qarışığının hazırlanma prosesi əsas
mərhələlərdən
biridir.Qarışığın
vərdənədə
və
ya
rezinqarışdırıcıda hazzırlanmasından asılı olmayaraq qarışığın
homogen olması inqrediyentlərin bərabər paylanması üçün
plastikləşdirici istifadə olunur.Bu məqsədlə neft emalı
məhsulları və üzvi birləşmələrdən istifadə olunur.
Daha effektli və iqtisadi cəhətdən əlverişli plastikləşdirici
tapmaq bu gün şin sənayesinin ən aktual məsələsidir.
Bu sahədə rus alimlərindən A.A.Koрнев, А.В.Буканов,
Шумпак.İ.L və digər Avropa alimləri məşğul olur.
Lakin bu sahədə istənilən qədər elmi əsərlər olmasına
baxmayaraq plastikləşdirici kimi mazut və rubraks birlikdə
yumuşaldıcı kimi istifadə olunmamışdır.
Bizim bu elmi işimizin əsas mahiyyəti polibutadien
kauçuku əsasında hazırlanan rezin qarışığında plastikləşdirici
kimi mazut və rubraks istifadə etməkdir.
Tədqiqat məqsədiylə istifadə etdiyimiz mazut və
rubraksın fiziki-mexaniki xassələrini təyin etmişik.
Mazutqara-qəhvəyi
rəngli
bərk
mayedir.O,
benzin,kerasin və qazoylun qovulmasından sonra alınan
qalıqdır.Kimyəvi tərkibinə görə mazut karbohidrogen, oksigen,
hidrogen, azot, kükürd və zoldan ibarətdir.
Mazutun alınma mənbəyi əsasən xam neftdir.Xam neftin
emalı nəticəsində 50% müxtəlif məhsullar alınırsada qalan
50% mazutun payına düşür.
Mazut özlülüyünü artırmaq məqsədiylə onu vakuumda
50℃ qovaraq M100 markalı məhsul alınır ki, bu da rezin
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qarışığında istifadə olunur.
Mazutun M 100 markasının tərkibində kükürd və zol
olduqca az olur ki, bu da onun daha yüksək temperaturda
donmasına səbəb olur. Mazutun özlülüyü temperaturdan
aslıdır.Onu Valter tənliyi ilə tapmaq olar: Lglg (v10 -6 + 0.8) =
A-BlgT
Burada v-kinematik özlülük,MM2/S;
A və B- sabitlərdir.T-mütləq temperatur,K
Mazutun fiziki-kimyəvi xassələri
Neftin disselyat məhsulu olan mazutun tərkibinə
aşağıdakı göstəricilər və komponentlər daxildir.
1.özlülük-100℃-də
8-80 MM2/S
2.sıxlığı 20℃-də
0.8-1 qr/sm3
3.bərkimə temperaturu
10-40℃
4.kükürdün miqdarı
0.5-3.5%
5.zol
0.3%
Mazut karbohidrogenlərin qarışığı olub tərkibində 4001000 molekul kütləsinə malik olan neft qətranı, asfaltenlər,
karbenlər, karboidlər və üzvi birləşmələr vardır.
Mazutun fiziki-mexaniki xassələri ilkin neftin
tərkibindən asılıdır. İstifadə etdiyimiz mazutun əsas xassələri
cədvəl1 də verilmişdir.
Bakı Mazutunun əsas göstəriciləri
Göstəricilər
miqdarı
Qətran
1
Küt.h
14.0
Asfaltenlər
2
Küt.h
0.1
Karbenlər
3
və karboidlər
0.03
2
4
8-80
Özlülük
(100℃ ) mm /s
3
5
0.89-1
Sıxlıq (20℃
q/sm
6
10-40
Donma
temperaturu℃
7
0.5-3.5
Kükürdün
miqdarı
Zol
8
%
0.3
o
Aşağı
9 yanma istiliyi, C Col/mol
39.4-40.2
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Rubraks-neft bitumu olub neft emalında ağır qalıqlardan
qələvi iştirakı ilə oksidləşmədən alınır.
Rubraks-əsas istifadə sahəsi şin sənayesidir.O,təbii
kauçukun və sintetik kauçukların əsas və ən yaxşı
yumuşaldıcısı(plastikləşdiricisi)dir.Rubraks
rezini
eyni
zamanda qocalmadanda qoruyur.Rezin qarışığını yüksək
temperaturda(140℃ emal edərkən o ən yaxşı plastikləşdirici
rolunu oynayır.Aşağı
temperaturda isə bərk hala
düşür.Rubraksın ən mühim xassələrindən biri də rezin qarışığı
hazırlanarkən o dispersləşdirici xassə göstərərək daha
yaxşı,daha homogen rezin qarışığı alınmasını təmin edir.
Bu işdə istifadə olunan bitumun əsas xarakteristikası
cədvəl 2 də verilmişdir.
İstifadə olunan rubraksın xarakteristikası
Əsas göstəricilər
1
İynənin girmə dərinliyi 25℃-də 8-11
2
1.5
Uzanması 25℃-də
3
102-110
Yumşalma temperaturu ℃
4
Xloroformda həll olması
%
99
5
125-135
Yumuşalma temperaturu
℃
6
Zol %
0.8
Rezin qarışığını laboratoriya vərdənəsində 80℃
temperaturda
12
dəq
müddətində
qarışdırmaqla
alınmışdır.Alınan rezin qarışığı 155℃ temperaturda 15 dəq
müddətində vulkanizasiya prosesində vulkaniza olunmuşdur.
Vulkanizatın xassələrini gələcək işlərimizdə davam etdiririk.
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SADƏ VƏ MÜRƏKKƏB EFIRLƏRIN IŞTIRAKI ILƏ
SKN-40 KAUÇUKU ƏSASINDA KIMYƏVI DAYANIQLI
REZINLƏRIN ALINMASI
Magistr:
Mahmudov Soltan Əlikram oğlu
II kurs, A3216

Elmi rəhbər:
prof. K.S.Şıxəliyev

Praktiki məqsədlərdə istifadə etmək üçün SKN-40
kauçukunu rezinə çevirirlər. SKN-40 kauçuku əsasında yağabenzinə davamlı rezin məmulatların fiziki-mexaniki xassələrini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə ona müxtəlif inqredientlər əlavə
edirlər. Belə komponentlərdən biri də sadə və mürəkkəb
efirlərdir. Sadə və mürəkkəb efirlərdən istifadə etməklə
aqressiv mühitdə işləyə bilən rezin ara qatlarının alınması neft
emalı sənayesi üçün ən aktual bir problemdir.
SKN-40 kauçuku əsasında rezinlərin alınmasında xarici
ölkə alimlərindən L.Q Evstratov , Uzina R.V və ADNSU-nun
müəllimləri də mühüm işlər yerinə yetirmişlər. Bu işin məqsədi
isə sadə və mürəkkəb efirlərin iştirakı ilə SKN-40 kauçuku
əsasında kimyəvi dayanıqlı rezin və manjetlərin alınmasıdır.
Tədqiqat işində istifadə etdiyimiz difenilpropan oksipropilen
efirinin əsas göstəriciləri cədvəl 1-də verilmişdir.
Molekul kütləsi
Sıxlığı
Ərimə temperaturu
Qaynama temperaruru
Buxar təzyiqi

Cədvəl 1
278,35 q/mol
1,05 q/cm3
-35℃
340℃
7,0-5±1,0-5mm cv.st

Efiri istifadə etməkdə məqsədimiz SKN-40 kauçukunun
mexaniki xassəsini(bərkliyini,dartılmada, möhkəmlik həddi,
nisbi uzanma, zərbəyə davamlılıq və s.). Yağa-benzinə davamlı
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rezinlərin alınması üçün aşağıdakı cədvəli qəbul etmişəm.
№

Cədvəl 2
100
k.h Çəki
Çəki
Kauçuka
%
görə k.h
100.0
45.04 15
2.0
0.90
0.30
2.0
0.90
0.30
2.0
0.90
0.34
5.0
2.26
0.73
2.0
0.90
0.4
5.0
0.90
1.00
4.0
1.80
0.60
20.0
9.00
3.0
1.0
0.45
0.15

İnqredientin adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SKN-40
Altaks
Kaptaks
Neozon D
Sink oksidi
Dioktilftalat
Dibutilftalat
Kükürd
Texniki karbon П-324
Difenipropanın
oksipropilen efiri
11 Difenilolpropanın
dikanrilat efiri

1.0

0.45

0.15

Reseptə
göstərilən
inqredientlər
laboratoriya
vərdənəsində 120℃ temperaturda 8 dəq müddətində
qarışdırılaraq bircins sistem halina salındıqdan sonra
temperaturu 90℃ endirərək kükürd əlavə olunmuşdur.
Alınan rezin qarışığı 155℃ temperaturda və 20 dəq
müddətində vulkanizasiya olunmuşdur. Alınmış vulkanizatın
fiziki-mexaniki xassələri və aqressiv mühitə qarşı davamlılığı
tədqiq olunmuşdur.
Elmi tədqiqat işi davam etdirilir.
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АДСОРБЦИОННАЯ ДЕАРОМАТИЗАЦИЯ
УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА
Магистрант:
Ширалиева Улкер Ильхам кызы
II курса гр. R 3216

Руководитель:
дос. Амиров С.Г.

Учитывая рост мирового спроса на дизельное
топливо уделяется повышенное внимание экологической
безопасности дизельных двигателей и поддерживается
стремление к
снижению
вредных
выбросов с
отработавшими газами.
Основными требованиями, предъявляемыми к
качеству дизельных топлив, являются снижение
содержания серы и ароматических углеводородов,
особенно полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ). В Европейском стандарте на дизельные топлива
EN 590, Евро 2 и Евро 3, в стандартах Австралии, Японии
установлена норма по содержанию ПАУ. В США и
Швеции определяют общее содержание ароматических
углеводородов и ПАУ. Причем, по спецификации Швеции
дизельное топливо разделяется на класс 1,2,3. Класс 1
предусматривает содержание ароматики ~ 5 %, а по классу
2 ~ 20 %. Европейский стандарт на дизельное топлива EN
590-2009, он же Евро 5, не нормирует общее содержание
ароматических углеводородов, а нормирует содержание
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Столь пристальное внимание к содержанию
ароматических углеводородов в дизельных топливах не
случайно, так как от него зависит количество твердых
частиц и несгоревших углеводородов в отработавших газах
дизелей. Так, уменьшение содержания ароматических
углеводородов в дизельном топливе с 24 до 5 % снижает
дымность отработавших газов в 1,3 раза. Установлено
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также, что от содержания ароматических углеводородов
зависит эмиссия оксидов азота с отработавшими газами. С
экологической точки зрения наиболее опасными являются
полициклические ароматические углеводороды. Чем ниже
содержание
полициклических
ароматических
углеводородов, тем меньше количество твердых частиц,
образующихся при сгорании топлива и бензапирена,
являющегося канцерогенным веществом и влияющим на
экологию, в т.ч. на здоровье людей, вызывая
онкологические заболевания. Синтез ПАУ в камере
сгорания происходит на основе молекулярных ассоциаций
ароматических углеводородов и смол. Необходимо
отметить,
что
полициклические
ароматические
углеводороды в двигателе полностью не сгорают и в виде
смолистых отложений оседают на стенках камеры
сгорания, поршне, форсунках, что отрицательно
сказывается на работу двигателя. Перед нами поставлена
задача получение дизельного топлива адсорбционной
деароматизацией
различными
адсорбентами
с
улучшенными
эксплуатационным
характеристиками,
отвечающим нормам Европейской спецификации.
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“NEFT-MEXANİKA” BÖLMƏSİ
MEXANİKİ PAKERLƏRİN QUYUDA YUMŞAQ
OTURDULMASI
Tələbə:
Cəfərov Adil Rövşən oğlu
III kurs, qrup: 431.5

Elmi rəhbər:
prof. Məmmədov V. T.

Quyuların istismarında, təmirində və onlarda yerinə yetirilən bir çox texnoloji tədbirlərin, məsələn quyuda layların hidravliki yarılması və s. həyata keçirmək üçün mexaniki idarə
olunan pakerlərdən geniş istifadə olunur. Bu pakerlərdə dayaz
və orta dərinlikli quyularda oturdulması daha məqsədə uyğundur. Xüsusilə də neft-qaz quyularının istismar kəmərlərinin bir
çoxunda quyunun lülə divarında müəyyən qüsurlar (məsələn
deşiklər, cırıqlar) mövcud olduğu üçün bu cür quyularda hidravliki oturtmaq hansı ki, oturma təzyiqi 20-21 Mpa-a çatır. İstismar kəmərlərinin tam davamlı olmadığını nəzərə alaraq müəyyən məhdudiyyətlər yaranır. Mexaniki pakerin mövcud
konstruksiyalarında isə pakerin quyuda oturdulmasında istifadə
olunan dayaq-plaşka düyününü işə salana kimi pakerin mövcud konstruksiyasında əlavə ilkin rezin balış formalı fanar mexanizmi işə salınır. Belə ki pakerin gövdəsində 120°-li bucaq
altında açılmış yuvalarda bu rezin balışlı fanarlar oturdulur və
diametri pakerin gövdəsinin çevrəsi üzrə kəmərin daxili diametrindən 3mm böyük götürülür ki rezin balışların hesabına
radial istiqamətdə sıxıcı qüvvə yaradılır və quyuya bu vəziyyətdə gərilmə ilə sıxıcı və sürtünmə qüvvələrinin təsiri altında
paker oturdulma dərinliyinə qədər buraxılır. Sonra isə əsas dayağı işə salmaq üçün boruların ağırlığından yaranan uzanmasını ∆l yazarıq. Quyunun ağzından boruları yuxarı qaldırıb və
1,5-2 dövr fırladaraq paker lüləsinin hərəkətini məhdudlaşdırıcı vinti əvvəlki vəziyyətindən çıxararaq borulara aşağı hərəkət
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verməklə boruların ağırlığı plaşkalara ötürülür. Plaşkalar kəmər divarında ilişmələr yaratdıqdan sonra sonraki qüvvə rezin
manjetləri sıxaraq kəmər divarına çatdırılır. Lakin praktika sübut edir ki, heç də bütün hallarda rezin balışların mexaniki xarakteristikalarını bu cür gərgin vəziyyətdə tənzimləmək mümkün olmur. Bu səbəbdən həm ağırlıq qüvvəsi əsas dayaq-plaşkalarına və rezin manjetlərə zərbə ilə ötürülür. Quyular dayaz
olduqda isə boruların ağırlığı rezin manjetləri kipliyə keçirilməsini təmin edə bilmir.
İşin məqsədi pakerə yumşaq verilməsini və verilən qüvvəni kipləndirici manjetləri kipliyə keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə pakerin rezin balışlı ilkin dayaq düyününün hər birində rezin balışların əvəzinə 3 yay nəzərdə tutmaqla fanarların konstruksiyasını təklif edirik. Bu halda hər fanarın (pakerin quruluşunda bunların sayı 3dür) daxilindəki yay
sisteminin elastiki radial qüvvəsi hesabına pakerin yumşaq
oturdulmasını təmin edə bilir.
Nəticədə bu halda boruların uzanmasını ∆l=QL\2EF kimi
təyin edə bilərik. Burada Q-boruların ağırlığı, L-boruların
uzunluğu, E-boruların elastikiyyət modulu, F-borunun en kəsik
sahəsidir.
Alınan nəticədən mexaniki pakerin oturdulmasında istifadə olunur.
HİDRAVLİK PAKERLƏRİN QUYUDA YUMŞAQ
OTURDULMASI
Tələbə:
Gözəlov Tural Salman oğlu
III kurs, qrup: 431.5

Elmi rəhbər:
prof. Məmmədov V. T.

Neft-qaz quyularının istismarında hidravlik pakerlərdən
quyu lüləsini kipləndirmək, bir quyudan iki layı ayrılıqda istismar edəndə layları bir-birindən hermetik ayırmaq məqsədilə is237

tifadə olunur.
İşin məqsədi pakerlərin quyularda yumşaq oturdulmasını
təmin etməklə onun kipləndirici elementlərinin hermetikləşdirmə xarakteristikalarını yüksəltməkdir. Bu məqsədə nail olmaq
üçün işdə həm nəzəri məsələ həll edilmiş, həm də hidravliki
pakerin quruluşunda xüsusilə onun kipləndiricilərinə sıxılma
qüvvəsini tətbiq etmək üçün hidrosilindr düyünündə qüvvəni
(oturdulma təzyiqini) “demperləyici” (yumşaldıcı) element nəzərdə tutulub.
Tədqiqat nəticəsində alınmışdır ki, hidrosilindrdə kipləndiricilərə hidravliki qüvvəni ∆P təzyiqlər düşgüsünün təsirindən ötürdükdə, pistonun ∆X yerdəyişməsini yumşaldıcı, yəni
onu demperləyici elastiki araqat (elastiki element və ya özlü
maye) qoyma sxemi belə olmalıdır:
∆P→∆X→∆P,
∆V=0
∆Q→∆X→∆Q,
∆P=0
∆P=∆Q/F
∆Q=∆P·F
F=(π/4)·(D2–d2)
∆Q=∆P·(π/4)·(D2–d2)
Alınan nəticələrin hidravliki paker quruluşlarının layihələndirilməsində istifadə etmək üçün praktiki əhəmiyyəti vardır.
İSTİLİKDƏYİŞDİRİCİLƏRİN EFFEKTİVLİKLƏRİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Tələbə:
Əliyev Qüdrət Qardaş oğlu
IV kurs, qrup 425.4.

Elmi rəhbər:
dos. Ç.C.Mürşüdli

İstilik
mübadiləsinin
intensivləşdirilməsi
və
istilikdəyişdirici aparatların effektivliklərinin yüksəldilməsi
çox böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. İntensivləşdirmənin
müxtəlif metodlarının və quruluşlarının effektivliklərinin
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müəyyənləşdirilməsi çoxlu sayda kriterilərdən asılı olduğundan
kifayət qədər çətin və mürəkkəb məsələdir.
İstilikdəyişdiriciləri üç əsas parametr: istilik yükü – Q,
istilikdaşıyıcıları nəql etmək üçün sərf edilən güc – N və istilik
mübadiləsi səthinin sahəsi – A xarakterizə edir. Mütəxəssislər
mümkün qədər az miqdarda hidravliki itki N ilə, daha çox
istilik Q verilməsini təmin etməyə çalışırlar.
Ona görə də effektivlik parametrinin aşağıdakı ifadə ilə
hesablanmasının daha düzgün olduğu qənaətindəyik:
⁄
Bir sıra hallarda, effektivlik parametrini aşağıdakı ifadə
ilə hesablayırlar:
burada
– temperatur düşgüsü,℃.
Bu ifadəni,
– nin təsirini istisna edən formada da
yazmaq olar:
⁄

⁄

burada –istilikvermə əmsalı, Vt/(m2 ℃); A = P·l; P –
kanalın en kəsiyinin perimetri, m; l – kanalın uzunluğu, m.
İntensivləşdirilmənin effektivliyini qiymətləndirmək
üçün ədəbiyyatda tez-tez aşağıdakı əmsal məsləhət görülür:
⁄
⁄ ⁄
burada Nu, Nu0 – intensivləşdirilmiş və hamar divarlı
quruluşda Nüselt kriteri; ,
intensivləşdirilmiş və hamar
divarlı quruluşda müqavimət əmsalı;
⁄
Həmin
əmsalı
şəklində,
yəni
intensivləşdiricisi olan və adi hamardivarlı aparatlar üçün
parametrlərinin nisbəti kimi təqdim etmək olar.
ideyasının
təkrarlanması η əmsalının mahiyyətində açıq-aydın görünür.
Hesabi xərclər metoduna görə (ən sadə izahda) ən
effektiv aparat aşağıdakı şərtə uyğun olandır:
X = H + İ = min,
burada X – ümumi xərclər; H – aparatın hazırlanmasına çəkilən
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xərclər; İ – müəyyən vaxt ərzində istilikdəyişdiricinin
istismarına çəkilən xərclər.
H-nın miqdarı çox hallarda aparatın işçi səthi A-nın
ölçülərilə, İ parametri isə axını nəql etdirməyə sərf edilən N
gücü ilə müəyyənləşir. A səthi ( digər bərabər şərtlərdə)
Q-nün ekvivalenti rolunu oynaya bilər. Onda ən sərfəli aparatı
müəyyənləşdirən şərt
Q + N = min
formasında yazıla bilər.
Deməli, hesabi xərclər metodunda,
parametrindən
istifadə edildiyi kimi, optimal istilikdəyişdirici Q və N
kəmiyyətlərinin ən əlverişli nisbətinə uyğun gəlir. Məhz buna
görə də, istilikdəyişdirici aparatın X və
parametrlərinə görə
optimallaşdırılması çox hallarda üst-üstə düşür. Qeyd etmək
lazımdır ki,
parametri X ilə müqayisədə daha yığcam və
rahatdır.
Çoxlu sayda yayılmış metodların analızı obyektiv
olaraq göstərir ki, istilikdəyişdiricilərin effektivliklərinin
qiymətləndirilməsinin ən əsaslandırılmış və aydın metodu E və
ya parametridir.
QUYU ŞTANQLINASOS QURĞUSUNDA BAŞ VERƏN
MÜRƏKKƏBLƏŞMƏ VƏ NASAZLIQLAR, ONLARIN
YARANMA SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMA
TƏDBİRLƏRİ
Tələbə:
Əliyev Cəlil Vurğun oğlu
IV kurs, qrup 425.4

Elmi rəhbər:
dos.S.Mustafayev

Quyuştanqlı nasos qurğusu neft-qaz hasilində geniş
istifadə edilir.İstismar üsulunun tələbinə görə onların
konstruksiyası daim təkminləşdirilmiş və müasir forma
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almışdır.Quyuştanqlı
nasoslar
qondarılmayan
boru,və
qondarılan tipli quraşdırılırlar.
Boru tipli nasoslarda silindr quyuya NKP kəmərlərinin
ucuna bağlanaraq plunjersiz buraxılır,və sonra isə plunjer
vurucu
və
sorucu
klapanlarla
birlikdə
quyuya
göndərilir.Qondarma tipli nasoslarda isə silindir yığım halında
plunjer və klapanlarla birlikdə quyuya göndərilir.Quyu ştanqlı
nasos qurğularının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən ən böyük
amil qum tıxaclarıdır.Quyuştanqlı nasos qurğularında quma
qarşı mübarizə 3 istiqamətdə aparılır.
1.Quyuya daxil olan qumun çox hissəsini yer səthinə çıxarmanı
təmin etmək.
2.Nasosun qəbuluna qoyulmuş süzgəc vasitəsilə qumun nasosa
daxil olmasının qarşısını almaq.
3.Xüsusi qoruyucu tətbiqat vasitəsilə nasosun qəbulunda qumu
separasiyası.
QŞN-ləri qazın təsirindən qoruyucu tərtibatlar:Vurulan
mayenin tərkibində qazın miqdarı çox olduqda,onunla nübarizı
üçün nasosun quyuda mayeyə batırılma dərinliyini
artıqmaqdan,nasosun ölü fəzanı azaltmaqdan və xüsusi
konstruksiyalı nasosun tətbiqindın başqa nasosun qəbuluna
qoyulmuş xüsusi qaz separatorlarının tətbiqi.
QŞNQ-ni parafinin təsirindən qoruma vasitələri:
Məhsulda parafin çox olduqda quyularda, qaldırıcı boru
kəmərinin daxili səthinə çökən parafini qazıyıb təmizləmək
üçün ştanq kəmərinə bərkidilmiş metal ərsinlərdən istifadə
olunur.
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ARMATUR QAYNAQ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN
QÜSURLARI VƏ KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT
ÜSULLARININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Magistr:
Bağırov İmran Elman oğlu
I Kurs, A4217

Elmi rəhbər:
Dos. Quliyev A.Ə.

Armatur dəmir-betonun əsas məsul hissəidir. Armatur
içliklərin birləşməsi, adətən kontakt və qövs qaynaq üsulları ilə
yerinə yetirilir. Böyük diamertili (30 mm-dən çox) armatur
içliklərin qaynağı həm də elektrik-posa üsulu ilə aparıla bilər.
Bildiyimiz kimi, standarta görə məhsulun normativ
sənədlərə müəyyən olunmuş tələblər hər bir uyğunsuzluğu
qüsur adlanır. Peyda olma mərhələsinə görə qüsurlar hazırlıq
və qaynaq qüsurlarına bölünür. Deməli hazırlıq və yığma
qüsurlarına araboşluğun təmin olunması – qeyri-stabilliyi,
birləşdirilən müstəvilərin uyğunsuzluğu adlanır. Qaynaqlamada
qüsuru həm xaricdə, həm də daxildə axtarıb aşkarlamaq
tədqiqatı çox vacibdir.
Beləliklə armaturlarda tədqiqat nəticəsində aşkarlanan
qüsurlarıa xarici, daxili, “bişməmiş” tikiş, metalın yanması,
posa qarışıqların qalması, boşluq və çatların alınması daxildir.
Aşkarlanmış ki, sadalanan qüsurlardan əlavə qaynaq
olunmuş armaturlarda qeyri-kafi oturma, metalın yanması,
içliyin elektrod altında birtərəfli əzilməsi və s, kimi qüsurlar
yarana bilər. Bütan aşkarlanan qüsurların aradan qaldırılması
keyfiyyətin artırılmasına gətirib çıxarır.
Armaturdan hazırlanan məhsulların təyinatına uyğun
müəyyən tələbləri ödəyən xassələrinin məcmusu onun
keyfiyyətini xarakterizə edir və standarta əsasən müəyyən
edilir.
Tədqiqat nəticəsində tam müəyyən edilmişdir ki, qaynaq
birləşməsinin keyfiyyət göstəriciləri etibarlılıq, iş qabiliyyəti,
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möhkəmlik, tikiş və tikiş ətrafı zonanın metalınının strukturu,
korroziyayadavamlılıqdır.
Keyfiyyətə nəzarət ən əsas məsələrdən biridir.
Keyfiyyətə
nəzarət
standarta
əsasən
aparılmaqla
qiymətləndirilirş
Dəmir-beton
konstuksiyalarının
quraşdırlıması zamanı qaynaq birləşmələrinə nəzarət etmək
üçün standartlar tətbiq olunur. Bütün nəzarət üsulları iki qrupa
bölünür: dağıtmadan və dağıtmaqla yoxlama.
Tədqiqat
işində
dağıtmadan
yoxlama
üsulu
müəyyənləşdirilmişdir. Armatur qaynaq tikişləri ultrasəslə
yoxlama üsulu ilə yerinə yetirilmişdir. Ultrasəslə yoxlama
üsulu ilə müxtəlif mühitlərin ultrasəs dalğaların müxtəlif cür
əksetmə qabiliyyətinə əsaslanır.
NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ MÜXTƏLİF
TEMPERATUR REJİMLƏRİNDƏ TƏTBİQ EDİLƏN
MATERİALLARIN VƏ ONLARIN QAYNAQ
BİRLƏŞMƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNİN QEYRİDESTRUKTİV (DAĞITMADAN) MÜAYİNƏ
METODLARI İLƏ TƏYİN EDİLMƏSİ
Magistr:
İbrahimov Ruslan Həmiddin oğlu
I kurs, qrup A4217

Elmi rəhbər:
dos. Quliyev A.Ə.

Neft-qaz sənayesinin sürətli inkişafı bu avadanlıqların
texniki səviyyəsinə, keyfiyyət, etibarlılıq və uzunömürlülüyünə
yeni yüksək tələblər qoyur. Axırıncı illərdə mürəkkəb iqlim və
coğrafi şərait, yüksək temperatur və aqqressiv mühitdə neft-qaz
sənayesinin sürətli texniki inkişafı neftin və qazın qazma,
hasilat və nəql prosesləri zamanı neft maşınqayırması
qarşısında daha mürəkkəb öhdəliklər durur.
Bundan başqa, istismar prosesində neft avadanlıqlarının
kifayət qədər yüksək iş qabiliyyəti təmin olunmalıdır.
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Qoyulan məqsədə çatmaq üçün müxtəlif materiallarda
qüsur və uyğunsuzluqların aşkarlanması, onların səbəbləri və
buna əsasən avadanlığın texniki vəziyyətinin müəyyən
olunması, proqnozlaşdırılması və qalıq resursunun təyin
olunması vacibdir. Bu öhdəliklərin qarşılanması üçün Qeyridestruktiv müayinə metodları tətbiq olunur.
İstismar
prosesində
periodik
Qeyri-destruktiv
müayinələrin tətbiq olunması sənayedə əmək təhlükəsizliyinin
yüksəlməsinə, alət və avadanlıqlarda baş verə biləcək qəzaların
sayının azalmasına və texniki-iqtisadi səmərəliliyin
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır.
POLAD MƏMULATLARINDA MİS ÖRTÜKLƏRİNİN
YARADILMA TEXNOLOGİYASININ ƏSAS
XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ELEKTROLİZ ÜSULLA
ALINMASININ FİZİKİ – KİMYƏVİ ƏSASLARI
Magistr:
Cəfərov Yaqub Qalib oğlu
II kurs, qrup A 4216

Elmi rəhbər:
dos. Quliyev A.Ə.

Nanoölçülü mis ovuntularının alınmasının müxtəlif
texnologiyaları işlənməkdədir. Bunlardan biri, ölçüsü 0.01/1.0
Mkm –dək olan mis və onun ərintilərinin ovuntularını
buxarlanma- kondensasiya üsulu ilə Yekaterinburqdakı elmi tədqiqat müəssəsi olan “ Yüksək dispersli ovuntu materialları”
zavodunda əldə edirlər. Proses metalın əritmə və
buxarlanmasından inert qaz mühitində buxarın kondensasiyası
və avadanlığın soyuq hissəsi həcmində əmələ gələn ovuntunun
yığılmasından ibarətdir. Burada submikron mis ovuntusunun
alınma xarakteristikası verilmişdir, hansı ki tərkibi buxarlanmış
ərintinin səth təbəqəsinin strukturundan asılıdır.
Submikron ovuntuların xüsusi səthinin inkişafı, ənənəvi
irilikdə olan ovuntuların qayda ilə xüsusi səthi örtməsi kimyəvi
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aktivliyindən bir o qədər kəskin artması ilə əlaqədardır.
Məlumdur ki, mexaniki yükün və yüksək temperaturun
təsiri ilə metalın üst təbəqəsində parçalanma baş verir, 3- 700
Nm ölçüdə nanokristallik qruluşlu təbəqə alınır. Bu atomların
dəfələrlə artmış diffuziyalı hərəkətliyinə və başqa emal üsulu
ilə alına bilməyən metalın məsaməsiz üst qatı strukturunun
alınmasına gətirib çıxarır.
RESEARCH AND WORKING PRINCIPLES OF
MODERN DRILLING EQUIPMENT
Master:
Sadigov Isa Elfaq
2nd course, group A4226

Scientific adviser:
ass.prof.Mammadov S.H.

Drilling the well. The well is created by drilling a hole
into the earth with an oil rig which rotates a drill bit.
There are some major tools that which are used in
drilling process such as MWD, Geo Pilot, GWD and so on.
Measurement while drilling – MWD. Measurement while
drilling or MWD as it is known popularly is another real-time
well site evaluation tool in MWD. A tool placed above the bid
constantly logs the hole for characteristics like formation
resistivity gamma ray activity and hole deviation and send this
data to the surface continuously. The tool consists of a sensor
package, an electronic package and a transmission system. The
whole assembly rests inside a non-magnetic drill collar to
avoid interference with the directional sensor. 2 types of MWD
systems are common to the drilling industry. Today these are
the mud pulse telemetry system and the electromagnetic system
in the mud pulse system signals are sent to the surface with the
help of pulses transmitted through the drilling mud in the
electromagnetic system. The drill string is used as an antenna
to transmit signals to the surface.
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Geo Pilot - Geo Pilot rotary steerable system - as part of
the pilot fleet of automated drilling systems. The Geo Pilot is
the industry’s most proven point to the bitch rotary steerable
system. Azimuthal gamma and inclination sensors just one
meter from the bit provide tight control on well ball placement
and geo steering. The bitch is pointed by flexing the internal
driveshaft. The advanced geo span downlinking system
provides total control while on bottom drilling without
interrupting the drilling process.
GWD - The introduction of the Gyro-Guide GWD™
applies state of the art rate-gyroscopic guidance sensors to the
directional drilling environment with wireless telemetry. The
system employs three axis of gyro and accelerometer sensors
for the highest down-hole survey accuracy while drilling.
Gyro-Guide has been designed to operate as a fully integrated
guidance system incorporated in MWD tool string.
By relying on aforementioned technologies, drilling
processes can be performed step-by-step and accurately.
Firstly, with the assistance of MWD, GWD and other tools
more detailed information about porosity, permeability,
inclination, azimuth, resistivity and etc. is obtained. After that,
depending of the characteristics of the gathered information,
drilling process can be performed directly with Geo-Pilot or
Mud Motor.
БЕЗРАМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Магистр:
Научный руководитель:
Сардаров Илькин Сардар оглы доцент Амиров Ф.А.
II курс, группа R4236
В системе ППД (поддержание пластового давления)
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широко применяются центробежные насосы, в том числе и
для закачивания в нефтеносные пласты агрессивных
нефтепромысловых вод плотностью до 1200 кг/м3.
Насосы для поддержания пластового давления
требуют высокой надежности, так как, в случае поломки
или изменения параметров насоса, нарушается вся цепочка
по добыче нефти. Насосы ППД должны быть просты в
обслуживании. Для нынешних реалий, в условиях
авральной обстановки, необходимы простые и надежные
насосы, обеспечивающие бесперебойную работу, даже в
случае изменений химического
состава агентов,
изменений давления на всасывании насоса, загрязнении
перекачиваемого агента. Насос ППД должен продолжать
работать и обеспечивать работоспособность всей системы
и, как следствие, насос ППД просто обязан быть
ремонтопригодным в сложных условиях.
Центробежные
насосы
типа
ЦНС180
(высоконапорные) предназначены для нагнетания воды в
скважину с целью поддержания пластового давления.
Конструкция насосов типа ЦНС180 разработана с учетом
создания на одной корпусной базе трех-модификаций с
давлением нагнетания 9,5-19 МПа. Центробежные насосы
типа
ЦНС180
допускают
изменение
рабочей
характеристики посредством уменьшения числа ступеней
(не более 2) с установкой проставочных втулок, без
изменения привязочных размеров, с обязательной
динамической балансировкой.
Наиболее востребованные параметры насосов ППД
(но бывают особые варианты) :
-Подача насосов: от 5 м3/ч до 2000 м3/ч.
-Создаваемый напор насосом ППД: до 2500 м.
-Создаваемое
давление насосом ППД: до 250
атмосфер.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В
ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
ПРИ РАБОТЕ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ
АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ
Магистр:
Махмудов Эльвин Эльмар
II курс, группа R4236

Научный руководитель:
доцент Амиров Ф.А.

В последние годы в научных и инженерных кругах
значительно возрос интерес к явлению снижения
турбулентного трения в трубах путем введения в поток
перекачиваемой жидкости незначительного количества
полимерных добавок.
Указанное явление, открытое почти полвека назад
английским химиком Томсом, вызывает теоретический и
практический интерес по следующим причинам. Вопервых, познание и разгадка механизма эффекта Томса –
снижения гидравлического сопротивления турбулентных
потоков
приближает
к
пониманию
процесса
возникновения, генерации и диссипации турбулентности.
Во-вторых, возможности решения энергосберегающих
проблем в технологических процессах энергоемких
объектов, в частности, транспортировки энергоносителей
по магистральным трубопроводам.
Особенности
механизма
эффекта
Томса
предопределяю необходимость поиска связи между
физико-химическим
свойствами
растворенных
полимерных
макромолекул
и
изменением
гидродинамических характеристик турбулентного потока.
Как известно, свойствами полимеров, которые могут
влиять на характеристики турбулентного потока и,
следовательно, представлять интерес, в первую очередь
являются молекулярная масса, конформация в растворе,
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гибкость
молекулярной
цепи,
вязкоупругость
макромолекулярных клубков и их ассоциатов.
Понятно, что установление хотя бы корреляционной
зависимости между физико-химическими свойствами
растворенных полимерных макромолекул и изменением
характеристик
потока
открывает
путь
к
целенаправленному синтезу новых гидродинамически
эффективных полимерных добавок.
REDUKTORUN DİŞLİ ÇARXLARDA ABRAZİV
YEYİLMƏDƏN DAĞILMA
Magistr:
Məmmədova Nərmin
II kurs, qrup A422.6

Elmi rəhbər:
prof. Nazim İ.Y.

Reduktorun dişli çarxlarında əsasən abraziv hissəciklərin
təsirindən intensiv yeyilmə müşahidə olunur. Abrazivin
həndəsi ölçüsündən, materialından və formasından asılı olaraq
dişin yan üzlərində yerdəyişmə zamanı sıyrılmalar, cızılmalar,
qopmalar və ən nəhayət dağılma prosesi baş verir. Elastik və
plasik deformasiya həddi daxilində dişlərin təsirindən abraziv
hissəciklər dağılaraq hissələrə bölünür. Abrazivi kiçik bir
kürəcik kimi qəbul edərək onun dağılma həddini təyin edirik;
Burada, Pi – kürəvi abrazivin dişin səthinə təsir edən
qüvvəsidir.

PM

– elastik və plastik deformasiyada yaranan gərginlikdir.
- dişlərin abrazivə göstərdiyi yükdür və belə təyin olunur;

Burada, Ar – dişlə təmasda olan abrazivin faktiki
sahəsidir. Ar=2πrh.
h dişə daxil olan yuvacığın
hündürlüyüdür. r – kürəvi abrazivin radiusudur.
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HB – abraziv materialların Brinelə görə bərkliyidir. Bu
ifadələri nəzərə alsaq;
=
( )

(

)

Bununla abrazivin dağılma həddini təyin etməklə dişin
səthində açılan yuvanın h dərinliyini təyin etmək mümkündür.
ŞTANQLI QUYU NASOSUNUN ÇEVİRİCİ
MEXANİZMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI
Magistr:
Qasımova Leyla Adil qızı
II kurs, qrup A4316

Elmi rəhbər:
prof. Ə.M. Əliyev

Müasir ştanqlı quyu nasoslarının çevrici mexanizmləri
balansirdən, traversdən, sürgüqolundan və çarxqollarından
ibarət olub, hərəkəti pazvari qayış ötürməsi və reduktorun
köməyi ilə intiqal mühərrikindən alır. Bu avadanlıqların faktiki
xidmət müddəti dünya təcrübəsinə əsasən 20-30 ildən çox
təşkil edir. Onun təmiri yaxud əvəz edilməsi böyük zəhmət və
əməliyyatlar hesabına yerinə yetirilir.
Çevrici mexanzimlərin təkmilləşdirilməsi mövcud olan
mexanzmlərin əvəzinə parametrlərinə görə yeni tip-ölçülərin
hazırlanması istiqamətində yaxud başqa iş prinsiplərinə
əsaslanan qurğuların layihələndirilməsi istiqamətində davam
etdirilir. Bunlara misal olaraq, hidrointiqalli dəzgahları yaxud
lent tipində olan balansirsiz dəzgahları göstərmək olar. Texniki
parametrlərinə görə bu qurğular mövcud qurğuları əhəmiyyətli
dərəcədə üstələyirsə, etibarliğa görə onları əvəz edə bilmir. Bu
səbəbdən yaxin 5-10 il müdətində mövcud mancanaq
dəzgahları neft sənayesində öz üstunlüyünü saxlayacaqdır.
Əlbəttə, balansiri daha yüngül materiallardan və reduktorların
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hazırlanmasından nanotexnologiyalardan istifadə etmək
mümkündür. Lakin belə qurğuların qiyməti çox baha başa
gəlir. Növbəti təkmilləşdirilmələrdən biri də böyük gedişə
malik zəncir ötürməli dəzgahların istehsalı ola bilər. Bu
qurğuların sınağı uğurla keçmişdir və hazırda tədqiqatlar
davam etdirilir.
QAZIMA NASOSUNUN İMTİNA SƏBƏBLƏRİ
Magistr:
Mürüdov Yusif Abdulla oğlu
II kurs: A4316

Elmi rəhbər:
prof. Ə.M.Əliyev

Qazıma nasosları yuma məhlulunu quyu dibinə vuraraq
süxur dağıdıcı alətin dişlərini təmizləyir, qazılmış süxuru yer
səthinə qaldırır və quyu divarını şirələyərək uçmadan qoruyur.
Bütün bu işləri yerinə yetirmək üçün nasos etibarlı işləməli,
kiplik və möhkəmlik şərtləri ödənməlidir. Lakin bu şərtlər
həmişə ödənmir. Obyektiv və subyektiv səbəblərdən asılı
olaraq nasoslarda müəyyən nasazlıqlar əmələ gəlir. Qazıma
nasosunun iş rejimi araşdırılmış və bəzi nasazlıqlar aşkar
olunmuşdur. Bunlara misal olaraq nasosun səs-küy salmasını,
arzu olunmayan səslər çıxarmasını, nasosla ötürülən mayenin
miqdarının az olmasını və hesabi verimə uyğun gəlməməsini
və digərlərini göstərmək olar. İş prosesində nasoslar böyük
dinamiki yüklərin təsirinə məruz qaldığından onların yuma
mayesi ilə təmasda olan hissələri tez yeyilir, həmçinin yuyucu
mayenin təsirindən aşınmaya və abraziv yeyilməy uğrayır. Bu
detallara klapanlar, klapan yəhərləri, pistonlar, ştoklar, silindr
oymaqları və kipləndiricilər aid olunur. Qazıma nasoslarının iş
prosesində həmçinin klapan qutuları, istiqamətləndiricilər,
kreyskopflar, ştokun uzantısı, yastıqlar və dişli çarxlar da
yeyilməyə məruz qalır.
İşdə göstərilən nasazlıqların yaranma səbəbləri
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araşdırılmış və onların aradan qaldırılması yolları müəyyən
olunmuşdur.
PLASTIK KÜTLƏDƏN HAZIRLANMIŞ DETALLARIN
HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI
Magistr:
Vəliyev Rövşən
II kurs, qrup A422.6

Elmi rəhbər:
prof. K.Ə.Cahid

Plastik kütlələr hərarətə az davamlı və tez köhnələn
olurlar. Bunlardan hazırlanan məmulatların əksəriyyətinə
verilən forma və möhkəmlik uzun müddət 120C-dən çox
olmayan isti şəraitdə saxlanıla bilir. Müxtəlif atmosfer
təsirlərindən plastik kütlələrdə bərpa oluna bilməyən əsaslı
dəyişikliklər baş verə bilir. Belə ki, bunların rəngi dəyişir,
qabalıq və kövrəklik baş verə bilir. Onların möhkəmliyi azalır,
dielektrik xassələri zəifləyir, su çəkməsi artır.
Qızdırıldıqda plastik hal alan, təzyiq altında öz formasını
dəyişən, soyuduqdan və təzyiqdən azad olduqdan sonra tələb
olunan formanı saxlayan yüksək molekul çəkili üzvi maddələrə
və ya həmin maddələr əsasında alınan xəlitələrə plastik kütlələr
deyilir. Plastik kütlədən hazırlanmış hissələrin ucuz başa
gəlməsi onlardan hazırlamaq üçün bir neçə üsul tətbiq edilir.
Preslənən – bu üsul ilə hazırlanan hissələr xarici
görünüşünə görə müxtəlif ola bilər. Əsasən dairələrə, linglərə,
gövdələrə və s. hissələrə oxşar olur.
Tökülən – bu hissələr xarici görünüşünə görə təkərlərə,
vintlərə, dairələrə və oymaqlara oxşayırlar.
Preslənənlər – bu hissələr naməlum konstruksiyası ilə
əlaqədar olaraq tətbiq edilən texnologiya proseslərinə görə üç
qrupa ayırmaq olar; a - preslənmədən tamam hazır alınan; b preslənmədən sonra mexaniki emal əməliyyatlarını keçən
tökmə; c - preslənməsi ilə hazırlanan hissələr.
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KÜLƏK TURBINLƏRİ
Tələbə:
Cəfərov Kamran Cavad oğlu
IV kurs, qr 424.4

Elmi rəhbər:
Hüseyinli Z.S.

Tədimat alternativ enerji məbələrindən istifadə etməklə
mexaniki enerjidən elektrik enerjisinin alınma mexanizimi olan
külək trubininə həsr edilmişdir.
Dünya iqtisadiyatının inkişafı və tənəzzülü enerji
mənbələrindən bilavasitə aslıdır. Yeraltı enerji mənbələrinin
tükənən olması, onların istehsalının insan və maşın
resurslarından bilavasitə aslılığı dünya sənayesinin alternativ
enerji mənbələrində səmərəli və faydalı istifadəsini tələb edir.
Küləyin təbii sürətini külək trubininin daxilində mexaniki
üsulla artırmaqla turbinin faydalı iş əmsalının yüksəldilməsi,
daha az sürətdə avadanlığın iş qabliyyətinin təmin edilməsi və
nəticədə ərazidə daha çox kilovat enerji əldə edilməsidir.
Konstruksiyanın iş prinsipi aşağıdakı kimidir:
Külək trubininin girişinə daxil olan külək külək tutucusunun
hesabına sürəti hesabi parametr qədər artacaqdır. Nəticədə iki
pəri eyni vaxtda fıraltma gücünə malik külək sürəti əldə
edildiyindən birinci pillədəki iki pəri fırladacaqdır. Qurğunun
daxilində olan külək öz istiqamətini böyük diametrdən kiçik
dimetrə dəyişən birinci pillədə hərəkət edərək
Bernuli
qanununa əsasən onun sürəti artaraq ikinci pillədə yerləşən
pəri fıraltmış olur. Sonradan kinetik enerjisinin çox hissəsini
sərf etmiş külək gövdənin qapalı olması hesabına ikinci və
üçüncü pillələr arasında yerləşən külək tutucusunda toplanaraq
yenidən böyük diametrdən kiçik diametr istiqaqmətidə üçüncü
pilləyə doğru hərəkət edir və üçüncü pillənin girişindəki pəri
fırladaraq eyni qaydada dördüncü pillədəki pəri fırladaraq
beşinci pillədən atmosferə xarıc olur.
Nəticədə çoxpilləli rejim əsasında küləyin kinetik
enerjisindən faydalı və itkisiz şəkildə istifadə etməklə daha çox
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enerjinin əldə olunması ilə yanaşı, nisbətən kiçik sürətlərdə
küləyin sürətinin artırılması hesabına külək turbinlərinin iş
qabliyyəti təmin edilmiş olur.
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“ENERGETIKA” BÖLMƏSİ
“ŞİMAL” İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYASININ
ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI
Magistr:
Abbasov Elçin Canblat oğlu,
II kurs, qr.A5316

Elmi rəhbər:
dos. F.A.Rəhimov

Qlobal ekoloji problemlərin aradan qaldırılması, ətraf
mühitin qorunması bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir.
İES-lər həm atmosferi, həm də hidrosferi çirkləndirən
əsas müəssisələrdən biridir. İES-in ekoloji cəhətdən xarakterizə
edilməsi ancaq onun istismar nəticələrinə əsasən aparılmalı və
ətraf mühitə zərərli təsiri araşdırılmalıdır.
İstilik elektrik stansiyasının tüstü borularından atmosferə
aşağıdakı maddələr atılır: tam yanma məhsulları (CO2, H2O,
SO2, SO3), natamam yanma məhsulları (CO, CH4, C2H4,
C20H12 ),azot oksidləri (N2O,NO,N2O3, NO2, N2O4, N2O5) və s.
İES-nin ətraf mühitə təsiri əsasən yandırılan yanacağın
növündən asılıdır.
Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə
təbii ehtiyatlardan, o cümlədən enerji ehtiyatlarından səmərəli
istifadə etməklə yanaşı ilk növbədə ətraf mühitə atılan zərərli
maddələrin azaldılmasına yönəlmiş texnologiyalar tətbiq
etməklə yanaşı dövlətin bu sahədə normativ sənədlərinə əməl
edilməlidir.
“Azərenerji” ASC enerji obyektlərinin tikintisində və
yenidən qurulmasında ən müasir və qabaqcıl texnologiyalar
tətbiq etməklə, ekoloji təmizlik prinsiplərinə əməl edilməsi
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir.
Təqdim etdiyimiz işdə Şimal İES-in fəaliyyətinin ekoloji
aspektləri tədqiq edilmiş, stansiyanın ətraf mühitə təsiri
araşdirilmış və atmosferə atılan zərərli tullantıların miqdarları
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hesablanmışdır.
PAYLAYICI ŞƏBƏKƏLƏRDƏ TEXNİKİ İTGİLƏRİN
MİNİMALLAŞDIRILMASININ OPTİMAL ÜSULUNUN
ARAŞDIRILMASI
Magistr:
Adıgözəlli Zaur Murad oğlu
II kurs, qrup A5126

Elmi rəhbər:
dos. İsmayılova G.G.

Yüklənmiş paylayıcı şəbəkələrin bir çoxunda fiderdən
yükə böyük cərəyanlar axır. Bu cərəyanlar şəbəkədə güc
itgilərinin artması ilə elektrik enerjisinin keyfiyyətinin
azalmasına və onun maya dəyərinin artmasına səbəb olur.
Elektrik şəbəkələrində əsas itgilər paylayıcı xətlərdə və güc
transformatorlarında baş verir. Transformatorlarda itgi ümumi
istehsal olunan elektrik enerjisinin 2%-ni və ya bütün itgilərin
1/3 hissəsini təşkil edir. Paylayıcı transformatorlarda elektrik
enerjisinin qənaətini yeni elektrik mühərrikinin və məişət
cihazlarının alınması ilə müqayisə oluna bilər.
Müasir iqtisadiyyat və qanunvericilik enerji satış
müəssisələrindən elektrik enerjisinin ötürülməsi və istehlakı
proseslərinin effektivliyinin artırılmasını tələb edir ki, nəticədə
paylayıcı şəbəkələrdə transformatorların optimal rejimdə
istifadə olunması məsələsi meydana çıxır.
Bu üsullardan biri enerjiyə qənaət etməyən
transformatorların yeni kiçik yüklənmə əmsalına malik
transformatorlarla
əvəz
edilməsidir.
Məlumdur
ki,
transformatorların f.i.ə-lı yükün xarakterindən və yüklənmə
əmsalından asılıdır. Qrafiki olaraq transformatorun f.i.ə-nin
yüklənmə əmsalından asılılığı 250
transformator üçün
şək. 1-də verilib.
Qrafikdən göründüyü kimi f.i.ə-lı yüklənmə əmsalının
40% qiymətində maksimum olur.
Ümumi halda transformatorun yüklənmə əmsalının
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İtgilər, 𝑉𝑡

Yüklənmə əmsalı, %
Şəkil 1. Transformatorun f.i.ə-nin yüklənmə
əmsalından asılılığı.
optimal qiyməti aşağıdakı ifadə ilə müəyyən edilir:
√
Yeni enerjiyə qənaətli, kiçik yüklənmə əmsalına malik
transformatorların tətbiqi güc itgilərinin azaldılması ilə yanaşı
işlədicilərin etibarlı elektrik enerjisi ilə təmin edir və qəza
hallarının yaranması ehtimalını azaldır. Belə ki, bu növ
transformatorlar nominal gücün 30-45% diapazonunda istismar
edilir ki, bunun da nəticəsində cərəyanın (
)
həm transformatora, həm də kabel xətlərinə termiki təsirini
azaldır.
REGİONLARIN İQTİSADİ CƏHƏTDƏN ƏLVERİŞLİ
TƏCHİZAT SXEMİNİN İŞLƏNMƏSİ
Magistr:
Elmi rəhbər:
Ağaliyev Nicat Namiq o.
Prof.Yusifbəyli N.
II kurs, A5126-ci qrup
Elektrik enerji təchizatı dedikdə tələbatçıların elektrik
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enerjisi ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Elektrik enerjisi
işlədiciləri enerji təchizatı etibarlılığına görə 3 kateqoriyaya
bölünür:
o I kateqoriya
o II kateqoriya
o III kateoqoriya
Enerji təchizat sxemləri işlənərkən kateqoriyalar nəzərə
alınmalıdır. Etibarlılıq elektrik enerji
işlədicilərinin
kateqoriyasından və texnoloj prosesin xüsusiyyətlərindən asılı
olur ki, onların düzgün qiymətləndirilməməsi həm elektrik
təchizat sisteminin etibarlılığının azalmasına, həm də həddən
artıq ehtiyatlanmaya çəkilən özünü doğrultmayan xərclərə
gətirib çıxara bilər. Elektrik təchizat sxemini işləyərkən
sistemin dayanıqlığı, rele mühafizəsi və avtomatika
qurğularının düzgün hesablanması və quraşdırılması ən ünəmli
məsələlərdəndir. Bütün elektrik tələbatçılarının fasiləsiz
elektrik enerjisi ilə təmin olunma istəyi elektrik şəbəkələrinin
maddi dəyərinin, xətlərin və transformatorların sayının özünü
doğrultmayan iftar miqdarda arırılmasına səbəb olur. Elektrik
təchizat sxemini işləyərkən, bir qayda olaraq yük
qrafiklərindən istifadə olunur ki, bu da aktiv və reaktiv enerjiyə
olan tələbatı təyin etməyə, qidalandırıcı mənbəni düzgün
seçməyə, eləcə də elektrik təchizat sxemini daha səmərəli
şəkildə yerinə yetirməyə imkan verir. Elektrik təchizatı
sxeminin layihəsi zamanı etibarlılıq və qənaətçiliklə yanaşı
müəssisənin ərazisi üzrə yüklərin xarakteri, tələb olunan gücün
miqdarı və bəsləyici mənbənin olması kimi tələblər də nəzərə
alınır. Bununla bele layihədə məqsəd funksiyası, məhdudiyyət
funksiyası, rejim parametrlərinin dəyişmə həddi, qısa və uzun
müddətli optimallaşdırma məsələləri və s kimi məsələlərə
baxılır.
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ELEKTRİK AVADANLIQLARININ İSTİSMARINDA
MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ
Magistr:
Cəfərov Zaur İlqar oğlu
II kurs, qrup A5146

Elmi rəhbər:
dos. R.Ə. Muradova

Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə insanların xalq
təsərrüfatının müxtəlif sahələrində və məişətdə fəaliyyəti
elektrik enerjisinin geniş istifadəsi ilə əlaqədardır. Odur ki,
texniki istismar qaydalarının (TİQ) ən başlıca tələbi elektrik
avadanlıqlarının etibarlı iş rejimini təmin etməkdən ibarətdir.
Hal-hazırda elektrik avadanlıqlarının etibarlı iş rejimini təmin
etmək üçün bir çox müasir texnologiyalardan istifadə olunur.
Bu texnologiyalara PLS, SCADA və s. misal göstərmək olar.
Bu texnologiyaların köməyi ilə elektrik avadanlıqlarının
istismar müddəti uzanır, avadanlığın f.i.ə-ı artır və avadanlığa
xidmət edən işçi personalın sayının azalmasına gətirib çıxarır.
PLC (Programmable
Logic
Controller
&
Programlanabilən Nəzarət Cihazı), sensordan əldə etdiyi
məlumatları işləyən və proqrama uyğun olaraq prosesləri
işləyən və bu məlumatları köməkçi qurğularına ötürən
mikroprosessor əsaslı bir cihazdır. “PLC”li yoxlamada say
olaraq işləyən bir elektron sistem sənayenin müxtəlif
sahələrində işləməsi üçün hazırlanmışdır. Bu elektron sistem
rəqəm və ya analoq giriş/çıxış modulları vasitəsilə elektrik
avadanlıqlarının bir çoxunu idarə edir. Bu məqsədlə məntiqi,
sıralama, sayma, məlumat işləmə, qarşılaşdırma və arifmetrik
əməliyyatlar kimi funksiyaları proqramlaşdırma dəstəyi ilə
girişləri oxuyaraq çıxışları verən yaddaş, giriş/çıxış, CPU və
programlayıcı bölümlərdən ibarət kompakt bir cihazdır. “PLC”
sisteminin bir çox üstünlükləri vardır:
 daha asan və işdə etibarlıdır;
 daha az yer tutur və daha az işdən imtina etmə halları olur;
 yeni bir proqlaşdırmaya daha tez hazırlanır;
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 daha az naqil bağlantısı imkanı vardır;
 giriş və çıxış siqnallarının vəziyyətləri izlənə bilər.
Supervisory Control And Data Acquisition sözlərinin ilk
hərflərindən ibarər olan SCADA “Mərkəzi Yoxlama Nəzarət və
Məlumat Toplama” sistemi olaraq adlandırılmaqdadır. SCADA
sistemləri geniş əraziyə yayılmış obyektlərin tək bir mərkəzdən
kompyuter, smartfon kimi cihazlarla izlənəbildiyi bir sistemdir.
SCADA Atom elektrik stansiyaları, Elektrik stansiyaları, Su
yığma-təmizləmə-paylama məntəqələrində və b. yerlərdə geniş
istfadə olunur.
“SCADA”nın üstünlükləri:
 Sistemin hər an izlənə bilməsi
 Vaxt və iş gücü qazancı
 Istehsal olunanın qeyd və analiz edilməsi
 Sistemin enerji təqibi və qənaəti
 Cəzalı vəziyyətlərin qarşısının alınması
 Sahədəki vəziyyətdən xəbər alıması və vaxtında müdaxilə
 Sistemə edilən müdaxilələrin qeyd edilməsi
GÜC TRANSFORMATORLARININ RELE
MÜHAFİZƏSİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ
Elmi rəhbər:
dos. S.B.Yunisova

Magistr:
Əliyev Lazim Natiq oğlu
II kurs, qrup A5116

Elektroenergetika sisteminin ayrı – ayrı hissələrində,
xüsusilə elektrik stansiyalarında, şəbəkələrdə istismar zamanı
müxtəlif zədələnmələr və qeyri normal iş rejimləri baş verə
bilər. Zədələnmələr xüsusən qısaqapanmalar zamanı cərəyanın
kəskin artması stansiya və yarımstansiya həcmində böyük
termiki və dinamiki dağıntılara səbəb olur.Qısaqapanma
cərəyanlarının bu cür təsiri bahalı olan elektrik avadanlığının
sıradan çıxmasına və elektrik təchizatının pozulmasına gətirib
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çıxarır.Eyni zamanda qısaqapanma zamanı gərginliyin kəskin
azalması müşahidə olunur ki,bu da enerji mənbələrinin və
işlədicilərin normal işini pozur.O, paralel işləyən generatorları
sinxronluqdan çıxarır və mühərriklərin dayanıqlı işini
pozur.Əgər zədələnmə tez bir zamanda aşkarlanıb aradan
qaldırılmasa ən qorxulu hal ümumisistem dayanıqlığının
pozulması baş verə bilər. Beləliklə rele mühafizəsinin əsas işi
zədələnmələrin və
qeyri normal iş rejimlərinin aradan
qaldırılması və siqnallaşdırılmasıdır. Rele mühafizəsinin əsas
qurğusu reledir.
Transformatorların istismarı zamanı üç əsas zədələnmə
baş verə bilər.
Artıq yüklənmə
• Qısaqapanmalar ( daxili və xarici)
• Gövdəyə qapanma
Artıq yüklənmə − adətən transformatordan qidalanan
işlədicilərin eyni zamanda qoşulması və paralel işləyən
transformatorların birinin açaılması zamanı EAQ-dan sonra
işdə qalan transformatorda baş verir. Artıq yüklənmə zamanı
gərginliyin meyletməsi o, qədər də çox olmur və adətən
izolyasiyanın termiki köhnəlməsinə və transformatorun
istismar müddətinin azalmasına səbəb olur.
Qısaqapanmalar − transformatorların xaricində və
daxilində baş verə bilər. Daxildə baş verən qısaqapanmalar
adətən müxtəlif fazaların qapanması və yaxud bir fazanın
sarğıları arasında baş verir. Bele qısaqapanmalar qövs ilə
müşaiyyət olunur və yanğına səbəb ola bilər.Güclü
qısaqapanmalar transformatorun dolaqlarının və gövdəsinin
tamamilə zədələnməsi kimi ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər.
Xaricdə baş verən qısaqapanmalar işlədicilərə tərəf
xətlərdə baş verən qısaqapanmalar hesab edilir.Adətən bu tip
zədələnmələr transformatorlarda elektrodinamiki qüvvələr
yaradır və dolaqların mexaniki zədələnməsinə səbəb olur.
Gövdəyə qapanma − daxili zədələnmə hesab
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edilir.Gövdəyə qapanma transformatorun dolağı ilə gövdə və
ya dolaqla nüvə arasında baş verir.Gövdəyə qapanma zamanı
cərəyanın qiyməti neytralın rejimindən və dolağın qapanma
hissəsindən asılı olur.Yağ transformatorlarında bu tip
zədələnmə qaz ayrılması ilə müşaiyyət olunur və nəticə etibarı
ilə yanğına səbəb ola bilər.
ELEKRTİK AVADANLIQLARININ TEST VƏ
DİAQNOSTİKASINDA QEYRİ-SƏLİST EKSPERT
SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ.
Magistr:
Həsənov Emin Elçin oğlu
II kurs, qrup A5116

Elmi rəhbər:
dos. M.H.Həmidov

Elektrik avadanlıqlarının iş rejimlərinə nəzarət etmək və
onlarda yarana biləcək nasazlıqları vaxtında müəyyən etmək
üçün texniki diaqnostikanın tətbiqi vacibdir. Elektrik
qurğularının əsas avadanlıqlarından olan transformatorlarda
müxtəlif səbəblərdən nasazlıqlar yarana bilir ki, bu nasazlıqlar
vaxtında aradan qaldırılmasa böyük ziyanlarla qarşılaşmaq
labüdlüyü ortaya çıxır. Odur ki, təqdim olunan işə kankret
diaqnostik obyekt olaraq transformatorları götürmüşəm.
Diaqnostika üsullarının çoxluğunun nəzərə alınması və
hər bir transformatora bütün üsullarının tətbiq olunması böyük
xərc və xidmət tələb edir. Ona görə transformatorlarda
diaqnostika sınaqlarının, onların vacibliyi nəzərə alınmaqla
aparılması tezliyi müəyyən olunmuşdur. Bundan başqa,
diaqnostika üsullarının standart və genişləndirilmiş həcmdə
sınaqlara və xüsusi diaqnostika üsullarına bölürlər.
Transfotmatorlara vizual baxış keçirilməsi bu zaman xüsusi
statusa malik olur, belə ki, bütün diaqnostika üsullarının
əvvəlində olur və onların hamısının tərkib hissəsidir.
Diaqnostika sınaqlarının standart həcmi:
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Dolaqların izolyasiyası müqavimətinin ölçülməsindən,
eləcədə alçaq gərginlik dolaqlarının müqavimətinin və
induqtivliyinin ölçülməsindən ibarətdir.
Tezisdə
aparılmış
tədqiqatlar
nəticəsində
transformatunun vəziyyətinə diaqnostika qoymaq üçün
transformatorların fiziki-kimyəvi analizinin tətbiqi daha
məqsədə uyğun hesab edilmişdir. Bu məqsədlə müxtəlif
sınaqlar aparılmışdır: yağın xarici görünüşü, yağın elektrik
möhkəmliyi, yağda nəmliyin miqdarı, yağda çöküntülərin
miqdarı, yağın dielektrik itgi bucağının tangensinin və
müqavimətinin ölçülməsi, yağın səthi sahə gərginliyi və s.
Transformatorlarda
xüsusi
diaqnostika
üsulları,
çatışmazlıqların səbəblərinin və yerlərinin müəyyənləşdirilməsi
zamanı və ya xüsusi tədqiqat işlərinin bir hissəsinin aparılması
zamanı bir çox çətinliklərlə rastlaşırıq, belə ki, diaqnostika
zamanı səhflərə yol vermək ehtimalı yüksəkdir və həmdə
göstərilən xüsusi üsullar nisbətən baha başa gəlir. Bu onunla
əlaqədardır ki, üsulların tətbiqi zamanı xüsusi avadanlıqlar və
transformatorun quraşdırılması üçün müəyyən çətinliklər
yaranır.
Nəhayət elektrik qurğularının əsaslarından biri olan
transformatorlar üçün diaqnoz qoymaq məqsədilə ekspert
sistemlərin tətbiqi daha məqsədə uyğun hesab edilir.
ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ
ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
Магистр:
Научный руководитель:
Гасанов Максуд Рамиз оглы
доц., Ф.Х. Везиров
II курс, группа R5226
В век высоких технологий и все ближе
подступающего энергетического голода очень важно найти
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оптимальный вариант выполнения каждодневных задач во
всех сферах деятельности человека. Очень важно
научиться управлять приборами эффективно и в нужном
качестве.
Управление водяными насосами не является
исключением. Водяные ресурсы применяются во многих
сферах промышленности и сельского хозяйства, а также и
во многих других направлениях народного хозяйства.
Вода является составным компонентом многих
процессов. Ею пользуются как люди, так и машины, и
устройства. Поэтому, очень важно использовать ее с
большой эффективностью и в нужных количествах. Очень
важен также и экологический аспект управления водой,
ведь вода является жизненно необходимым ресурсом.
Водяные
насосы
помогали
справляться
с
поставленными задачами задолго до всех технологических
революций. Первый прототип современного водяного
насоса был предоставлен известным шотландским
инженером и изобретателем Джеймсом Уаттом, а задолго
до него был представлен древнегреческим «отцом
пневматики» Кстебием. Позже конструкция и принципы
действия насосов претерпели значительные изменения.
На сегодняшний день водяной насос это —
гидравлическая машина, преобразующая механическую
энергию приводного двигателя или мускульную энергию
(в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую
для перемещения и создания напора жидкостей всех видов,
механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными
веществами или сжиженных газов.
Привод насоса, в общем случае на сегодняшний день,
осуществляется посредством электрических двигателей и
систем управления ими. В зависимости от назначения и
вида
насоса
применяются
различные
виды
электромеханических преобразователей.
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В исследовании рассматривается автоматическое
управление системы водяных насосов постоянного
давления.
PARALEL İŞLƏYƏN YARIMSTANSİYALARDA
ELEKTRİK ENERJİ İTKİLƏRİNİN TƏDQİQİ
Magistr:
Həşimli Tovfiq İlham oğlu
I kurs, qrup A5137

Elmi rəhbər:
dos. Həmidov Mustafa

Enerji itkilərinin azaldılması istehsal olunan və ötürülən
elektrik enerjisindən maksimum qazanc əldə olunması, azalan
karbohidrogen ehtiyatlarına qənaət edilməsi, həmçinin mövcud
qoyuluş gücündən səmərəli istifadə olunması fonunda ən
mühüm məsələlərdən biridir. Ötən 2016-cı il ərzində ölkədə
24952.9 mln. kVt·saat elektrik enerjisi istehsal olunmuşdur ki,
bununda 2350.2 mln kVt·saat yəni, 9.42% itkiyə getmişdir.
2007 ci il ilə müqayisə etsək elektrik enerjisi itkiləri 31.5%
azalmışdır. Digər ölkələrdəki enerji itkilərinə nəzər yetirdikdə
görərik ki, ABŞ-da 2011-2015 ci illərdə ötürücü və paylayıcı
sistemdə orta elektrik enerjisi itkiləri 5%, 2015- ci il üçün
göstərici isə 4.7% təşkil etmişdir. Almaniyada və mərkəzi
Avropa ölkələrində isə, uyğun olaraq 5.7% və 6% tərtibindədir
ki, 2000-2012 ci illər arasında elektrik enerjisi itkiləri 28%
azaldılmışdır.
Elektrik enerjisi sistemində itkilərin azaldılması üçün bir
çox işlər görülür. Bunlara misal olaraq , ötürücü xətlərdə
naqillərin en kəsiyinin artırılması, güc əmsalının yüksəldilməsi
hansı ki, kompensasiya qurğuları ilə həyata keçirilir, yük
qrafiklərinin maksimum dərəcədə düzləndirilməsi, yəni sutka
ərzində tələb olunan maksimum və minimum güc arasındakı
fərqin azaldılması, iki və daha çox transformator quraşdırılmış
yarımstansiyalarda az yüklənmiş transformatorlardan birinin
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açılması və açılan transformatorun yükünün digər
transformatora köçürülməsi.
Tədqiq olunan şəbəkə hissəsi “Abşeron” REŞ – nin bir
hissəsi olan 220/110/10 kV “Zabrat” yarımstansiya və onunla
paralel
işləyən
qidalandırıcı
yarımstansiyalardır.
Yarımstansiyada iki ədəd paralel işləyən АТДЦТН–
180000/220 markalı avtotransformator quraşdırılmışdır.
Yarımstansiya 220 kV – luq 1 – ci və 2 – ci “Zabrat” xətləri
ilə uyğun olaraq 220/110 kV “Sənaye Qovşağı”
yarımstansiyası və “Sumqayıt” ES ilə, 220 kV – luq 3 – cü , 4 –
cü “Zabrat” xətləri ilə “Şimal” DRES , 110 kV – luq 3 – cü
“Suraxanı” , 5 – ci “Zabrat” , “Təmiz Şəhər” xətləri ilə uyğun
olaraq 110/20/6 kV “Suraxanı”,110/35/10 kV “Zabrat”, 110
kV “Təmiz Şəhər” yarımstansiyaları ilə əlaqələnir.
Yarımstansiyadan 1 – ci , 2 – ci “Kürdaxanı” xətləri ilə
110/35/10 kV “Kürdaxanı” bəsləyici yarımstansiyasına elektrik
enerjisi ötürülür. Yarımstansiyada elektrik enerjisi itkilərini
avtotransformatorlarda yaranan elektrik enerjisi itkiləri təşkil
edir. Mövsüm etibarilə avtotransformatorların hərəsi 20% -ə
dək yüklənmiş halda işləyir. Transformatorlarda olan yüksüz
işləmə itkiləri daimi olduğundan avtotransformatorların belə
işləməsi iqtisadi səmərəli deyil. Ölçü avadanlıqları ilə zamanın
eyni bir anında avtotransformatorun 220 kV və 110 kV
tərəflərindəki gücləri qeyd etsək sadə üsul ilə transformatorda
yaranan aktiv və reaktiv güc itkilərini taparıq.
Avtotransformatorun 10 kV hissəsi xüsusi sərfiyyat üçün
istifadə edilir, ayrı ayrı bölmələrə qoşulmuş xüsusi sərfiyyat
transformatorlarından biri ehtiyata açılmışdir. Bu hissədə
yaranan itki avtotransformatorun əsas hissəsində yaranan itki
ilə müqayisədə kiçik olduğundan nəzərdən ata bilərik.
Tədqiqatın aparılmasında məqsəd transformatorların paralel
işləməsi zamanı çoxda az olmayan elektrik enerji itkilərinin
təyin olunmasının analizindən ibarətdir.
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GÜC İTKİLƏRİNİN AZALDILMASI MƏQSƏDİ İLƏ
İŞLƏDİCİLƏRİN YAXINLIĞINDA YENİ GÜC
MƏRKƏZLƏRİNİN YARADILMASININ
ƏSASLANDIRILMASI
Magistr:
Hüseynov Vurğun İslam oğlu
II kurs, qrup A5146

Elmi rəhbər:
prof. Kazımzadə R.Z.

Dövlətimiz günü gündən artan elektrik enerjisi istehlakını
təmin etmək, həmçinin xarici ölkələrlə elektrik enerji
mübadiləsini möhkəmləndirmək üçün ölkə daxili elektrik enerji
istehsalını daimi olaraq artırır. Son illərdə Azərbaycanın
elektroenergetika sistemində nəzərə çarpacaq dərəcədə yenidən
qurma işlərinin aparılmasına baxmayaraq bir çox texniki və
iqtisadi faktorlardan asılı olaraq şəbəkə sistemində elektrik
enerji itkilərinin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
məlumatlarına əsasən ölkəmizdə 2016-cı ildə istehsal olunan
elektrik enerjisinin miqdarı ümumilikdə - 24952.9 milyon
KVt/saat olmuşdur. İstehlak olunan gücün miqdarı isə 17618.0
milyon KVt/saat təşkil edib. Elektrik enerjisinin istehlakçılara
ötürülməsi prosesində yaranan itkilərin miqdarı isə il ərzində
2350.2 milyon KVt/saat olmuşdur. Bu isə ümumilikdə istehsal
olunan gücün 15%-ni təşkil edir.Statistikadan görünür ki,
elektroenergetika sistemində olan itkilər istehsal edilən və
istehlakçılara ötürülən elektrik enerjisinin böyük bir hissəsini
təşkil edir. Odur ki, bu itkilərin azaldılması böyük miqdarda
elektrik enerjisinə qənaət etmək deməkdir.
Elektroenergetika sistemində elektrik enerji itkilərini
azaltmaq üçün iqtisadi və texniki cəhətdən əsaslandırılmış
müxtəlif üsullar tətbiq etmək məqsədə uyğundur. İtkilərin
azaldılması məqsədilə faktiki itkiləri, elektrik enerjisinin nəqli
zamanı yaranan texnoloji itkiləri, texniki itkiləri və s. kimi
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halları hədəf olaraq seçmək lazımdır. Ölkəmizin
elektroenergetika sistemində itkilərin böyük faizi elektrik
enerjisinin ötürülməsi zamanı yaranan texnoloji və texniki
itkilərdən qaynaqlandığından baxılan dissertasiya mövzumu bu
itkilərin azaldılması üçün görülən tədbirlər üzrə qurulacaq.
Yuxarıda sadaladığımız itkiləri azaltmaq məqsədi ilə
təşkilati və texniki tədbirlər görülür. Təşkilati tədbirlər elektrik
stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin iş rejimlərinin və
sxemlərinin optimallaşdırılması hesabına elektrik enerjisi
itkisinin azaldılmasını təmin edir. Texniki tədbirlər elektrik
enerjisi itkisinin azaldılmasını təmin edən elektrik
stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin tikilməsi və yenidən
qurulması üzrə həyata keçirilən tədbirlərdir. Texniki tədbirlərin
icrası iqtisadi cəhətdən daha səmərəli olduğu üçün təklif olunur
ki, itkilərin aradan qaldırılması yeni güc mərkəzlərinin
yaradılması ilə həyata keçirilsin.
ABŞERON YARIMADASININ ELEKTRİK
TƏCHİZAT SXEMİNDƏ 220 KV-LUQ DAİRƏVİ
SXEMİN İŞLƏNMƏSİ
Magistr:
İbrahimli Fərid Yavər
II kurs, qrup A5146

Elmi rəhbər:
prof. Kazımzadə R.Z.

Dünyanın bir çox meqapolis və şəhərlərində olduğu kimi
Bakı şəhərini və şəhərətrafı əraziləri lazımi elektrik enerjisi ilə
təmin etmək məqsədi ilə 220 və 110kv-luq dairəvi təchizat
sistemi işlənib hazırlanmışdır. Ölkəmizdə bu sistemin
yaradılmasında
məqsəd
220
kv-luq
qovşaq
yarımstansiyalarından elektrik enerjisini 110kv-luq elektrik
şəbəkələri vasitəsilə şəhərin bütün hissələrinə çatdırmaq və
həmçinin hərhansı bir səbəbdən enerji təchizatı kəsilən zaman
istehlakçıların başqa bir mənbə ilə təmin olunmasıdır. Dairəvi
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təchizat sisteminin əsas üstünlüyü budur ki, elektrik enerji
istehlakçılar iki və ya daha artıq fərqli güc mərkəzi vasitəsilə
qidalanır. Əgər təchizat xətlərindən hansısa birində zədələnmə
baş verərsə bu zaman rele mühafizə və avtomatika qurğuları işə
düşərək zədələnmiş xətti ayırır və ehtiyat keçidi açaraq enerji
təchizatını bərpa edir. Bakıda 220 kV-luq “Müşfiq” və
“Xırdalan”qovşaq yarımstansiyaları arasında ilk dəfə 110 kVluq dairəvi sxem yaradılmışdır.
Hal-hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında 220kVluq “Müşfiq” və “Xırdalan” qovşaq yarımstansiyalararası,
220kV-luq
“Səngəçal”
və
“Müşfiq”
qovşaq
yarımstansiyalararası, 220kV-luq “Xırdalan” və “Nizami”
qovşaq yarımstansiyalararası, 220kV-luq “Müşfiq”, “Xırdalan”
və “Hövsan” qovşaq yarımstansiyalararası, 220kV-luq
“Zabrat”, “Sənaye Qovşağı” və “Şimal ES” qovşaq
yarımstansiyalararası 110kV-luq dairəvi sxem üzrə elektrik
enerjisinin paylanması işlənilir və həyata keçirilir.
Bakıda və Abşeron yarımadasında 220 kv-luq dairəvi
sxem üzrə elektrik enerjisinin paylanması hələki həyata
keçirilimir. Bu ərazilər üzrə bütün elektrik enerji
istehlakçılarını keyfiyyətli və failəsiz şəkildə elektrik enerjisi
ilə təmin etmək məqsədi ilə təklif olunurki, 220 kv-luq qovşaq
yarımstansiyalarını da öz aralarında əlaqələndirərək dairəvi
təchizat sxemi işlənib hazırlansın və həyata keçirilsin.
ОПТИМИЗАЦИЯ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Магистр:
Научный руководитель:
Ибрагимов Джалал Алирза ог.
доц. Зохрабов A.E.
II курс, группа A5136
В управление установившимися режимами входит
оптимизация режимов электроэнергетических систем, т.е.
обеспечение наиболее экономического подхода к режиму.
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При этом играет роль только сам установившийся режим и
не учитывается динамические свойства системы.
Чтобы
повысить
эффективность
режим
электроэнергетической системы необходимо определить
такие параметры, которым соответствуют минимальные
расходы на производство электроэнергии системой в
общем.
К примеру, можно привести систему тепловой
электростанции. В такой системе этим параметром будет
являться
расход
на
топливо,
сжигаемое
на
электростанциях:
Где z – вектор параметров режима системы
(активных и реактивных мощностей электростанции и
нагрузок, модулей и фаз напряжений в узлах сети).
При этом присутствие в системе трансформаторов с
регулированием напряжения под нагрузкой прибавляет к
этому вектору коэффициенты трансформации этих
трансформаторов. Т.к. изменяя их, мы изменяем и потери
мощности в сети, и суммарную выработку активной
мощности.
Учитывая установившийся режим системы, мы
получаем:
w(z) = 0
w – вектор-функция размерностью N,
N – число независимых уравнений установившегося
режима.
Также мы обязаны учесть то, что изменения для
улучшения эффективности системы не должны нарушать
определенные параметры, которые обеспечивают качество
произведенной и поставляемой электроэнергии. Эти
параметры должны соответствовать следующим условиям:
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В общем виде это выглядит следующим образом:
Где  – вектор-функции.
При учете задачи мы можем разделить z (вектор
параметров режима) на три вектора:
( )
где Х – вектор зависимых переменных, число
которых равно порядку уравнений установившегося
режима;
Y – вектор независимых переменных;
D – вектор заданных параметров режима.
В состав Х входят параметры, которые выходят из
уравнения w(z) = 0. Это модули и фазы узловых
напряжений.
В состав Y входят параметры режима, которые своим
изменением оптимизируют систему.
В состав D входят заданные параметры, которые не
изменяются при оптимизации.
GENERATORUN STATOR DOLAĞININ YERLƏ
QAPANMADAN MÜHAFİZƏ ETİBARLILIĞININ
ARTIRILMASI
Magistr:
İsmayılov İslam Elton o.
II Kurs, A5126
Generatorlar elektrik enerji
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Elmi Rəhbər:
prof. Yusifbəyli N.
sistemlerinin

ən

əsas

hissəsidir. Onlar istehlakçıları fasiləsiz olaraq elektrik enejisi
ilə təmin etmək üçün məsuldurlar. Bu səbəbdən onların
etibarlılığı və yaxşı tənzimlənməsi olduqca mühümdür.
Generatorların quruluşu və texniki xərcləri onların
mürəkkəbliyindən və qabaritinin ölçüsündən mühüm şəkildə
aslıdır.
Generator işləyərkən stator dolağının korlanması onun
işini dayandıra bilər. Bu zədələnmələrin dolağın fazalararası
qısa qapanması, bir fazada sarğılararası qısa qapanma və
neytralı torpaqlanmış generatorlarda bir fazanın yerlə və ya
gövdə ilə qapanması kimi növləri vardır. Sinxron
generatorlarda stator dolağının yerlə qapanma halları ən çox
rast gəlinən qəzalardandır. Bu cür hallar çox ciddi fəsadlarla
nəticələnə bilər. Stator dolağının vacibliyinə əsaslanaraq onu
yerlə qapanmadan mühafizə edən xüsusi bir sistemin
yaranması zəruridir.
Əlavə yüklənmə relesi (59N) stator dolağında olan
xətaları təxminən 90-95% aşkar edir ki, bu da adi mühafizə
metodudur. Stator dolağının yerlə qapanma vəziyyəti və
gərginliyin 59N relesi tərəfindən müəyyən edilməsi arasında
xətti əlaqə vardır. Üçüncü harmonik mühafizə metodu isə
ümumilikdə generatorun çıxış gərginliyinin təmiz sinusoidal
olmayıb harmonik komponentlər tərəfindən təhrif olunmasına
əsaslanır.
İKİNCİ TƏRƏFİ AÇIQ ÜÇBUCAQ BİRLƏŞMİŞ
GƏRGİNLİK TRANSFORMATORUNUN TƏDQİQİ

Magistr:
Məmmədov Fuad Fərhad oğlu
II kurs, A5136

Elmi rəhbər
dos. S.M.Tağızadə

Gərginlik transformatorunun ikinci tərəfinə maksimal və
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minimal gərginlik releləri, ölçü releləri və güc relelərinin
dolaqları qoşulur.
Sıfır ardıcıllıqlı gərginlik sxemlərini almaq üçün, üçfazlı
gərginlik transformatorundan istifadə edilir. Üç ədəd birfazlı
gərginlik transformatorundan istifadə edilsə, onlar şəkil 1-də
göstərildiyi kimi bağlanar. Bütün üçfazlı gərginlik
transformatorlarının birinci tərəf dolaqları ulduz olaraq
bağlanar və sıfır nöqtəsi torpaqlanır, transformatorun ikinci
tərəf dolaqları isə ardıcıl olaraq açıq üçbucaq
şəklində birləşdirilir.
Relenin
uclarına
verilən
Şəkil 1
gərginliyinin qiymət və fazanı təyin etmək
üçün, ona şəkil 1-də göstərildiyi kimi
istiqamət
veririk.
Gərginlik
transformatorlarında ikinci tərəf dolağındakı
gərginlik itkisini nəzərə almasaq, a və x
ucları arasındakı gərginlik, ikinci tərəf
dolaqları e.h.q -in həndəsi cəminə bərabər
olur. Bu e.h.q-ləri gərginliklərlə bərabər
götürürük.
(1)
Üç fazın gərginliklər cəmi
ardıcıllıqlı gərginliklərin 3 mislinə bərabərdir.

) sıfır

(2)
Ona görə də rele uclarındakı gərginlik üçün (1) ifadəsini
bu şəkildə göstərmək olar.
(3)
Beləliklə gərginlik transformatorunun ikinci tərəf açıq
üçbucağının sərbəst uclarına qoşulmuş rele və cihazlar, sıfır
ardıcıllıqlı gərginlik mürəkkəbələrinin 3 mislinə bərabər olan
gərginlikləri ölçür. Normal hallarda və ya fazalar arası
273

birləşmələr zamanı sıfır ardıcıllıqlı gərginlik mürəkkəbələri
nəzəri olaraq sıfıra bərabərdir. Praktiki cəhətdən isə bir çox
hallarda sıfır ardıcıllıqlı gərginlik mürəkkəbələri sıfıra bərabər
deyil, müəyyən bir qiymətə malikdirlər.
Normal halda bu gərginliklərin olması, transformatorun
habelə başlıca olaraq sistemin faz gərginliyinin yerə nəzərən
qeyri-simmetrik olması sayəsində baş verir. Bele qeyrisimmetrik gərginliyə qeyri-balans gərginliyi deyilir ki, buda
normal gərginlikdən bir neçə faiz artıq olur.
Açıq üçbucaq birləşməsi əldə etmək üçün, ayrı ayrı
gərgnlik transformatorlarından istifadə etmək məcburi deyil.
Çox vaxt bu məqsədlə gərginlik transformatorunun nüvəsi
üzərinə xüsusi üçüncü bir dolaq keçirilir. Üçfazlı gərginlik
transformatoru vasitəsi ilə sıfır ardıcıllıqlı gərginlik
mürəkkəbəsi əldə etmək üçün, bəzi hallarda köməkçi nüvədən
isdifadə edilir. Bu zaman köməkçi nüvə üzərinə xüsusi dolaq
yerləşdirilir. Bu dolaqlar əgər ardıcıl birləşdirilsə, bir fazın
torpaqlanması zamanı zədələnmiş fazaların dolaqlarındakı
cərəyan tərəfindən yaranan maqnit seli, sərbəst nüvələr üzərinə
sarınmış dolaqdan keçərkən onlarda sıfır ardıcıllıqlı
gərginliklər əmələ gətirər.
XAOTİK VƏ SİSTEMLİ BÖYÜMƏ ŞƏRAİTİNDƏ BAKI
ŞƏHƏRİNİN TƏCHİZAT SXEMİNİN İŞLƏMƏSİ
Magistr:
Mərufov İlkin Malik o.
II kurs, qrup A5126

Elmi rəhbər:
prof.Yusifbəyli N.

Bildiyimiz kimi, Respublikamızda müxtəlif növ elektrik
stansiyaları mövcuddur. Bunlara misal olaraq Azərbaycan,
Bakı, Şirvan, Cənub, Şimal, Sumqayıt, Səngəçal, Şahdağ,
Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan, İstilik Elektrik Stansiyaları,
Bakı İEM, Naxçıvan qaz-turbin Elektrik Stansiyası,
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Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası və digərlərini qeyd etmək
olar.
Hər stansiyanın özünə uyğun istehsal elədiyi güc var.
Əvvəlki illərə baxsaq istehsal olunan enerjinin miqdarının
artdığını görə bilərik. 2016-cı ildə ölkə üzrə istehsal olunan
elektrik enerjisinin miqdarı təxminən 23.07 milyard kVt saat
olmuşdur. 2015-ci ildə istehsal olunan elektrik enerjisinə
baxsaq görərik ki, 0.8 faiz artım var.Məlumdur ki, elektrik
stansiyasının gücünün artması onun işlədicilərinin sayından və
gücündən asılıdır.
Əgər Azərbaycanın elektrik stansiyalarında elektrik
enerji tələbatçılarının güclərinin artmasından asılı olaraq
elektrik stansiyalarının istehsal elədiyi aktiv və reaktiv güclərin
dəyişməsinin statistikasına baxsaq görərik ki, güc artımı xaotik
şəkildə müxtəlif illərdə müxtəlif qiymətlər almışdır.
Eyni
zamanda Bakı şəhərinin də elektrik enerjisinə olan tələbatının
son illərdə 3-4 faiz artdığını qeyd etmək olar. Həmin
dəyişməyə uyğun olaraq sistemli şəkildə elektrik stansiyasının
yaxın gələcəkdəki istehsal edəcəyi gücün miqdarını tapmaq
olar. Təqdim olunan işdə əsas məqsəd Bakı şəhərinin elektrik
təchizat sxeminin (enerji artımının riyazi modelini qurmağla)
xaotik və sistemli böyümə şəraitində necə işləməsini müəyyən
etməkdən ibarətdir.
PVX MİKSER QURĞUSUNUN AVTOMATİK
İDARƏ OLUNMASI
Magistr:
Nurullayev Şəmsi Rövşən oğlu
II kurs, qrup A5226

Elmi rəhbər:
dos. Xanəhmədova S.Ə.

Məlum olduğu kimi, müasir dövrümüzdə gündəlik
həyatımızda istifadə olunan plastik materiallar ətraf mühitə,
təzyiqə, suya və digər təsirlərə məruz qalır. Bu materialların
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tətbiq sahələrindən asılı olaraq onların müxtəlif təsirlərə davam
gətirməsi vacib məsələlərdən biri hesab edilir. Fərqli rənglərdə
olan plastik xammaddə hazırlanarkən içərisinə müxtəlif qatqısı
olan maddələrin əlavə olunması tələb olunur. Burada ən önəmli
olan məsələ plastik materialın hazırlanmasında xammal kimi
istifadə olunan Poli-Vinil-Xloridin (PVX) (PVC - Poly Vinil
Chloride) digər qatqi maddələri ilə qarışdırılmasıdır.
Qarışdırmada məqsəd qatqı maddələrinin plastik içərisində
bərabər paylanmasını təmin etməkdir. Əks halda hazırlanan
maddənin bir hissəsi sərt tərkibli olduğu halda, onun digər
hissəsi isə elastiki tərkibli alınır, bundan əlavə həm də plastik
məhsulda rəng qatışıqlığının yaranır [1, 2, 3]. Bu səbəbdən
qeyd olunan tipli maddələrin istehsalında PVX mikser
qurğusuna böyük tələbat yaranır.
Təqdim olunana işin məqsədi və yeniliyi PVX mikser
qurğularında Proqramlaşdırılan Məntiq Kontrollerlərindən PMK istifadə olunmaqla istehsal prosesinin yüksəldilməsindən
ibarətdir. Bundan əlavə PMK-nın tətbiqi ilə istehsal prosesin
yerinə yetirirlməsi zamanı qəza baş verən hallarda yaranan
problemlərin qısa müddət ərzində qaldırılmasını təmin edəcək.
Bu məqsədlə xüsusi tərtib edilmiş proqramların tərtibi texnoloji
prosesin icrası zamanı qəza hadisəsi haqqında məlumatın
verilməsi, onun qeydə alınması, sistemdəki mühafizə
qurğularının və siqnalizasiyanın dərhal işə düşməsi, qəzanın
yerinin
dəqiqləşdirilməsi,
həmin
qurğrunun
işinin
dayandırılması və bu kimi bir çox problemlərin qısa müddət
ərzində operativ olaraq həllinini təmin edir.
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İES-İN QİSMƏN YÜKLƏNMƏ REJİMLƏRİNDƏ
ENERGETİK QURĞULARIN EFFEKTİVLİYİNİN
ARTIRILMASI ÜSULLARI
Elmi rəhbər:
dos.C.P.Məmmədova

Magistr:
Ömərov Eldar Ramiz oğlu
II kurs, qrup A5316

Ölkəmizdə istehsal olunan elektrik enerjisinin təqribən
85-90%-i istilik elektrik stansiyalarında (İES) istehsal olunur
ki, buna da ildə milyon tonlarla üzvi yanacaq sərf olunur.
Göründüyü kimi ölkəmizin enerji sistemində istehsal olunan
elektrik enerjinin maya dəyərini azaltmaq üçün əsas vəzifə
istilik elektrik stansiyalarının (İES) istismar göstəricilərini
yaxşılaşdırmaqdır. Belə ki,istehsal olunan elektrik enerjisinin
maya dəyərinin təqribən 85-90%-i yanacaq təşkiledicisinə
aiddir. Son illərdə dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi,
ölkəmizin enerji sistemində də yükün tənzimlənməsi
prosesində böyük güclü enerji bloklarından istifadə olunur.
Belə ki, enerji sistemində bazis yüklərində işləmək üçün gücü
Ne=333 MVt olan bloklar sistemdə yükün tənzimlənməsində
iştirak edir və bu zaman bloklar qismən yüklənmə rejimlərində
istismar edilirlər. Qismən yüklənmə rejimində energetik
qurğuların həm iqtisadi səmərəliliyi, həm də etibarlılığı kifayət
qədər azalır. İstismar təcrübəsi göstərmişdir ki, qismən
yüklənmə rejimində Ne=300 MVt olan blokların faydalılığı
11%-ə qədər azalır. Başqa sözlə şərti yanacağın xüsusi sərfi
xeyli artır. Digər tərəfdən qismən yüklənmə rejimlərində buxar
generatorunun qızma səthlərində hidravlik və temperatur
rejimləri pozulur və nəticədə qazanda qəza halları yaranır. Bu
səbəbdən Azərbaycan enerji sistemində buxar generatorlarının
qızma səthlərində qəza halları baş verir və nəticədə buxar
generatorlarının və ümumilikdə enerji avadanlıqlarının hazırlıq
əmsalı aşağı düşür.
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Qismən
yüklənmə
rejimlərində
işləyən
enerji
qurğularının effektivliyinin artırılmasında qarşıda duran əsas
vəzifə onların iqtisadi səmərəliliyinin və etibarlılığının
artırılmasıdır. Bu rejimdə iqtisadi səmərərliliyin artırılması
üçün 2 əsas variantın tətbiqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir:
• Blokun sürüşən başlanğıc təzyiqə keçirilməsi
• Qismən yüklənmə rejimlərində yükün bloklar arasında
optimal paylanması
Blokların sürüşən başlanğıc təzyiqə keçirilməsini
məhdudlaşdıran əsas problem buxar generatorlarının qızma
səthlərinin qeyri-hesabat rejimlərində işləməsi ehtimalıdır. Belə
ki, kritikdən yüksək təzyiqdə işləyən enerji qurğuları qismən
yükləmə rejimlərində sürüşən başlanğıc təzyiqlə işləyərsə
qazan qurğusunun qızma səthləri kritik təzyiq ətrafı sahədə
işləməli olacaq. İstismar qaydalarına əsasən isə buna yol
verilməməlidir.
Ona görə də ТГМП-344 ACO buxar
generatorlarında təzyiqə qarşı (P=27 MPa) mühafizə
mövcuddur və istənilən anda mühafizə işə düşüb bloku işdən
saxlaya bilər. Qismən yüklənmə rejimlərində enerji bloklarının
buxar generatorlarının qızma səthlərinin sürüşən başlanğıc
təzyiqdə etibarlı işləməsi ehtimalını yoxlamaq üçün mövcud
ola biləcək rejim parametrlərində boruların temperatur
rejiminin təcrübi tədqiqi aktuallıq kəsb edir. Bu məqsədlə
qismən yüklənmə rejimlərində energetik qurğuların
effektivliyinin artırılması üsulları araşdırılmışdır.
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NANOSÜZÜLMƏ ÜSULU ƏSASINDA XƏZƏR
DƏNİZİ SUYUNUN ŞİRİNLƏDİRİLMƏ
TEXNOLOGİYASININ TƏDQİQİ
Magistr:
Qubadov Seyidağa Əyyar oğlu
I kurs, qrup A5336

Elmi rəhbər:
prof. M.M.Ağamalıyev

Müasir dövrün aktual problemlərindən biri təmiz suyun
çatışmazlığıdır.
Tədqiqatın məqsədi müasir nanosüzülmə üsulu ilə Xəzər
dənizi suyunun şirinləşdirmə texnologiyasının imkanlarını
araşdırmaqdan ibarətdir.
Tədqiqat üsulu – kompyuter simulyasiyası ilə hesablama
eksperimenti üsuludur.
Xəzər dənizi suyunun şirinləşdirilməsi üçün iki pilləli
nanosüzülmə qurğusunun texnoloji sxemi seçilmişdir. ABŞ-ın
“DOW Chemical” şirkətinin ROSA (Revers osmosis sistems
analizis) kompyuter proqramı vasitəsi ilə həmin sxemin tədqiqi
aparılmışdır. Kompyuter eksperimentlərində NF-270-400, NF90-400 markalı nanomembranlardan istifadə edilmişdir. Bir
sıra giriş dəyişənlərinin (konsentratın çıxımı, temperatur,
resirkulyasiyanın payı və s.) şirinləşdirmə prosesinin əsas
texnoloji göstəricilərinə təsiri tədqiq edilmişdir: şirinləşdirilmiş
suyun duzluluğuna, membranların sayına, xüsusi elektrik
enerjisinin sərfinə və s. Müəyyən edilmişdir ki, istifadə edilən
membranlardan ən səmərəlisi NF-90-400 markalı membrandır.
İkipilləli nanosüzülmə ilə Xəzər dənizi suyunun duzluluğu
12700 mq/l-dən 200 mq/l-dək azaldıla bilər ki, bu da ümumi
duzluluğa görə içməli sulara qoyulan tələblərə cavab verir.
Alınan nəticələr istilik energetikası və digər sahələrdə
istifadə edilə bilər.
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AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ ENERGETİKA ALİMİ
AĞA ƏBDÜLXALİQ OĞLU AXUNDOV
Tələbə :
Sadıqova Nigar Ravil qızı
II kurs, qrup 516.6
Ağa Axundov Əbdülxalıq oğlu 21 mart 1982 – ci ildə
Bakı quberniyasının Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 19001905 - ci illərdə İmperator II-ci Aleksandr adına Kiyev
Politexnik İnstitutunun Kimya bölməsində təhsil almışdır
1906-1908 - ci illərdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ilk
təqaüdçülərindən biri kimi Belçikaya gedir, Lyej Universitetini
mühəndis-elektrik ixtisası üzrə bitirir. 1908-1910 - ci illərdə
İsveçrənin Sürix şəhərində “Erlikon” zavonunda mühəndis
işləmişdir Luqanoda ilk Su Elektrik Stansiyasının layihəsinin
müəllifi kimi məşhurdur. Cenevrə elmi cəmiyyətinin üzvü ,10
dil bilən poliqlot 1911-1919- ci illərdə Bakıya qayıtdıqdan
sonra elektrotexniki büro yaradaraq bir çox elektrik
stansiyalarının, işıqlandırma və güc qurğularının layihələrini
hazırlamışdır İtaliyanın “FIAT ”avtomobil zavodunun
Zaqafqaziyada ilk rəsmi nümayəndəliyini yaratmışdır 19221932- ci illərdə Nərimanov adına texnikumun direktoru,
“Ümumi Elektrotexnika” fənnini tədris edmişdir 1920-1922- ci
illərdə Xalq Maarifi Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində
çalışmışdır 1928-1934 - ci illərdə Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetı) ümumi işlər üzrə prorektoru 1930 - ci ildə
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Dosenti seçilmişdir 1932 - ci
ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Professoru adını almışdır
1932-1934- ci illərdə Ali Pedaqoji İnstitutun ümumi
elektrotexnika kafedrasının müdiri və professoru vəzifəsində
çalışmışdır 1929-1932 - ci illərdə Azərbaycan Dövlət Elmi
Tədqiqat İnstitutunun həqiqi üzvü seçilmiş və burada Texniki
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Riyaziyyat bölməsinin sədri vəzifəsində çalışmışdır. Həmin
illərdə Elektrotexnika sahəsində ilk dərsliklər və rusca-türkcə
elektrotexniki terminlər lüğətini hazirlayır 1936-1938 - ci
illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Energetika Fakültəsin
yaradıcısı və ilk dekanı olmuşdur 1939 - cı illərdə Sibirə
Krasnoyarsk şəhərinə sürgün olunur sürgündə də yorulmaz
alim, müdrik filosof kimi çalışır və həmin düşərgənin texniki
şöbəsində rəis müavini işləyirdi.
PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ KEÇİD
PROSESLƏRİNİN ANALİZİ.
Magistr:
Şahmuradov Bəşir Vidadi oğlu
II kurs, qrup A5116

Elmi rəhbər:
dos. N.A.Mufidzadə

Elektrik enerjisi sənaye əhəmiyyətli və irimiqyaslı
enerji növü olub, geniş ərazini əhatə edir və idarə olunması
mürəkkəbdir. Sistemin əsas vəzifəsinin işlədiciləri daima,
kəsintisiz, keyfiyyətli və etibarlı enerji ilə təmin etmək
olduğunu nəzərə alsaq, bu vəzifənin qarşısında ona dayanıqlı
olacaq və tələblərə cavab verəcək sistem yaratmaq lazım gəlir.
Bu sistemin qurulması üçün bir çox optimallaşdırılmalar
aparmaq, texniki məsələləri analiz edib problemlərin həllini
tapmaq, iş prosesini dahada təhlükəsizləşdirmək və
asanlaşdırmaq lazımdır.
Keçid prosesləri sistem və onun avadanlıqları üçün çox
vacib əhəmiyyət kəsb edən və araşdırılması lazım gələn
proseslərdən biridir. Elektrik sisteminin gərginlik (U), cərəyan
(İ), aktiv güc (P), reaktiv güc (Q), tezlik (f) kimi dəyişən rejim
parametrləri və aktiv müqavimət (R), induktiv müqavimət (X),
aktiv keçirilicilik (g), iduktiv keçiricilik (b) kimi sabit struktur
parametrləri ilə xarakterizə olunur.
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Maqnit selləri və induktivlik kimi sistemin inersiyalı
parametrləri dəyişərkən sistemin saniyənin kiçik bir hissəsi
qədər vaxtda ES-nin keçdiyi rejimə keçid rejimləri, bu rejimdə
baş verən proseslərə isə keçid prosesləri deyilir. Fiziki
mahiyyətinə görə keçid prosesləri iki növə: elektromaqnit və
elektromexaniki keçid proseslərinə ayrılır.
Qısaqapanmalar bu proseslərin yaranmasına səbəb
olacaq ən vacib nümunələrdəndir. Sistemdə qəflətən fazların
birinin və ya bir neçəsinin, bir-biri ilə və ya yerlə qapanmasına
qısaqapanmalar deyilir. Qısaqapanma anında müqavimət sıfıra
enir. Və cərəyan şiddətlə artıq. Nəricədə avadanlıq və ya
elektrik veriliş xətti zədələnərək sıradan çıxır.
Qısaqapanma hesabatı aşağıdakı məsələlərin həllində
əsas götürülən hesabatlardandır:
 Elektrik sisteminin birləşmə sxeminin seçilməsi
 EVX-nin en kəsiyi və avadanlıqların seçilməsi
 Rele mühafizəsi və avtomatika qurğularının seçilməsi
 Sistemdə neytralların sayı və yerlərinin təyin olunması
və.s.
Qısaqapanma cərəyanlarının hesabatı üçün bir çox
sadələşdirici amillər qəbul edilir. Bundan əlavə, sistemi təşkil
edən elementlərdə fazalar arası və fazalarla yer arası tutumlar,
aktiv müqavimətlər nəzərə alınmır. Bu faktorların isə
qısaqapanma cərəyanına nə dərəcədə təsir göstərdiyi barədə
məlumat yoxdur. Bu göstəricilər çox az təsir göstərsə belə,
onların birgə təsiri kifayət qədər böyük ola bilər.
Təqdim olunan bu işdə, paylayıcı elektrik şəbəkələrində
baş verə bilən müxtəlif növ qısaqapanmaların sistemin
sxemində, onun gücündən, elementlərinin parametrlərindən,
neytralın rejimindən asılılıqlarına həm bir yerdə, həm ayrılıqda
baxılır. Məsələ kifayət qədər böyük həcmli olduğundan, onun
baxılması kompyuter texnikasının köməyi ilə yerinə yetirilir.
Bunun üçün “OrCAD 17” proqramından istifadə olunur.
Bu işdə gözlənilən nəticə qısaqapanma cərəyanlarının
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qiymətləndirilməsi və bunun nəticəsi olaraq qısaqapanma
cərəyanının hesabatında müəyyən modernləşdirici təklif irəli
sürməkdir.
POLADƏRİDƏN ELEKTRİK QÖVS SOBALARINI
QİDALANDIRAN 10-35KV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ KEÇİD
PROSESLƏRİ
Magistr:
Səyidov Nurlan Heybət oğlu
II kurs, qrup A5216

Elmi rəhbər:
dos. İ.N.Rəhimli

Məlum olduğu kimi elektrik təchizat sistemi müxtəlif
elementlərdən ibarətdir ki, məhz bu elementlər də müxtəlif
parametrlərlə ifadə olunur. Şəbəkədə müxtəlif səbəblərdən
aralıq rejim olan keçid rejimi yarana bilər. Keçid rejimlərində
yaranan bu prosesləri isə keçid prosesləri adlandırırlar. Keçid
proseslərinin fiziki analizini aparsaq, bu prosesləri 2 yerə ayıra
bilərik.
• Elektromaqnit keçid prosesləri.
• Elektromexaniki keçid prosesləri.
Elektrik qövs sobasının işini analiz edərkən aydın olur
ki, sobanın elektrik təchizatını təşkil edən müxtəlif açar və soba
transformatorları olduqca ağır iş rejimdə fəaliyyət göstərir.
Başqa sözlə sobada iş zamanı yaranan böyük cərəyanlar keçid
proseslərinə səbəb olur ki, bu da kommutasiya aparatları üçün
olduqca təhlükəlidir. Buna görə də qövs sobası layihə edilərkən
KOMMUTASİYA APARATLARI sobanın iş rejiminə uyğun
bütün xarakteristikalar nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Elektrik
qövs sobası üçün açarın seçilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə
alınmalıdır
• Elektrik qövs sobasının gərginlik və gücü.
• Sobanın iş rejimi və rejimə uyğun xarakteristikaları.
• Açarın malik olduğu əsas parametrlər.
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• Açarın açma xüsusiyyətləri və sobanın iş rejiminə
uyğunluğu
• Açarın tipinin(eleqaz, vakum və.s) sobaya uyğun
analizi
Bütün bu sadalanan faktorları tam nəzərə almaqla
elektrik qövs sobası üçün KOMMUTASİYA APARATI olan
açar növü seçilməlidir. Əks halda düzgün aparılmayan
layihələndirmə sonradan böyük fəsadlara yol aça bilər.
Təsadüfi deyil ki, qövs elektrik sobalarında ən tez sıradan çıxan
avadanlıq, məhz elektrik açarıdır. Bütün bu faktorların dəqiq
analiz edilməsi ilə aparılan layihələndirmə elektrik qövs
sobasının etibarlı və uzunmüddətli işini təmin etmiş olacaq.
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОТ ОДНОФАЗНЫХ
КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В СЕТЯХ
НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 110кВ С
НЕЙТРАЛЬЮ, ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ
И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Студент:
Мамедли Миргамза Бахруз о.
IV курс, группа 552.4

Научный руководитель:
доц.Муфидзаде

Изолированный
режим
работы
нейтрали,
используемый в сетях среднего напряжения, в последние
годы применяется и в сетях номинального напряжения 110
кВ и даже 220 кВ, с целю снижения токов кз, повышение
которых связано с развитием этих сетей, при котором
нагрузки и соответственно пропускные мощности этих
сетей увеличиваются практически непрерывно.
В
настоящее
время,
сети
110
кВ,
питающие
распределительные сети 6–10 кВ работают в различных
режимах нейтрали, в зависимости от их схем соединения и
нагрузочных режимов.
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Следует отметить, что режим изолированной
нейтрали применяется в сетях 110 кВ, в тех случаях, когда
емкостные токи не превышают 7 А . В этих сетях, дуга,
возникающая при однофазном кз, не обладает большой
стабильностью, она легко гасится при первом же
прохождение либо переходного, либо установившегося
тока кз через свое нулевое значение и легко зажигается
при прохождении напряжения поврежденной фазы через
свое
очередное
максимальное
значение.
Такой
перемежающийся характер дуги приводит к большим
повышениям
напряжений,
которые
еще
больше
увеличиваются
из–за
малых
активных
сопротивлений и больших индуктивностей линий
электропередач
и
трансформаторов
сетей
напряжением 110 кВ. При этом, вопрос, как будут влиять
различные
режимы
нейтрали
сети
на
данные
перенапряжения, представляет достаточно большой
интерес и остается открытым.
Представленная нами статья посвящена изучению
этих
вопросов.
Важно
отметить,
что
большое количество научных работ посвящены изучению
перенапряжений однофазных кз в сетях 6 – 35 кВ,
работающих с изолированной нейтралью. В работах этих
авторов можно заметить, что процесс создания дуги при
однофазных
кз
достаточно
идеализирован
и
рассматривается в случаях простых схем соеднения.
Результаты этих работ показывают, что коэффициент
перенапряжения, хотя и имеет различные значения, но
очень близки и изменяются в интервале (3.2-4.0)Uф.
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ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİ ƏSASINDA
KOMBİNƏ OLUNMUŞ ENERJİ SİSTEMİNİN
İŞLƏNMƏSİ
Tələbə
Məmmədova Ləman Telman qızı
IV kurs, qrup 579.4

Elmi rəhbər:
dos. F.F.Məmmədov

Hər bir enerji sisteminin əsas göstəricilərindən biri, onun
avtonom, davamlı və etibarlı olmasıdır. Yalnız, yeni texnika və
texnologiyanın yaradılması məsələni tam olaraq həll etmir.
Bunun üçün, yeni standartlara uyğun, ekoloji təmiz, bir neçə
müstəqil mənbədən alınan hibrid enerji sisteminin işlənməsi
vacibdir. Bu sistemin əsas faktorlarından biri də, enerjinin daha
effektiv üsullarla saxlanılmasıdır.
Hibrid günəş və külək enerji sisteminə əsasən, günəş və
külək enerjisindən elektrik və istilik enerjisinin alınması, bu
enerjilərin akkumulyasiyası nəzərdə tutulmuşdur. Elektrik və
istilik enerjisinin alınması, saxlanılması və ötürülməsinə isə
avtomatik idarəetmə sistemi nəzarət edir.
Hibrid günəş və külək enerji sistemindən istifadə bir çox
sahələrdə öz tətbiqini tapır. Bu sistem əsasən həyat əhəmiyyətli
avadanlıqlrın elektrik təminatı və işıqlandırmanı həyata keçirir.
Bəzi şəraitsiz yerlərdə də, dağ-mədən şəraitində enerji təminatı
sistemində əvəzsiz rola malikdir.
Şəkil 1 – də yaşayış məntəqəsinin 1 ay ərzində günün
saatları üzrə elektrik enerjisi sərfiyyatı verilmişdir. Burada,
əsas vacib olan elektrik avadanlıqlarının (işıqlandırma sistemi,
soyuducu, televizor, su nasosu, kompyuter dəsti və s) istifadəsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Bu məqsədlə, tam olaraq, avtonom, ekoloji cəhətdən
təmiz hibrid günəş və külək enerji sistemi işlənib hazırlanmış
və sınaqdan keçirilmişdir. Hibrid sistemə malik qurğu Bakı
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şəhəri və Qəbələ rayonunda quraşdırılmışdır.
Sərfiyyat (kVt)
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0
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14

Günün saatları

16

18

20

22

24

Şəkil 1. Ay ərzində orta hesabla 1 obyektin günün
saatları üzrə elektrik enerjisi sərfiyyatı
Cədvəl 1
Bakı şəhəri və Qəbələ rayonunun orta aylıq və orta illik günəş
və külək enerji potensialı
Orta illik enerji potensialı

Region
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Orta
illik

Günəş enerjisi, ümumi radiasiya kkal/sm2
Bakı

7,4

9,8

13,9

17,8

21.2

23,1

23,9

24,5

22,3

18,6

13,1

10,2

17,1

Qəbələ

2,3

2,7

3,8

5,5

5,6

6,8

8,8

8,9

8,4

6,6

4,9

3,8

5,7

Bakı

6,7

6,5

7,3

6,5

6,4

6,7

6,6

6,8

6,4

6,3

5,9

5,4

6,5

Qəbələ

2,4

2,4

2,6

2,6

2,9

2,9

2,6

2,7

2,4

2,5

2,6

3,1

2,1

Külək enerjisi, m/san

Nəzəri hesablamalara və aparılmış təcrübələrə əsasən demək
olar ki, günəş və külək enerjisindən birgə istifadə və bu
enerjinin akkumulyasiya edilməsi imkanı daha əlverişlidir.
Belə bir sistemin Bakı şəhərindəki poliqonda tam olaraq
fəaliyyət göstərməsi tərəfimizdən həyata keçirilmiş və son 6 il
ərzində dayanmadan fəaliyyət göstərməsi təmin edilmişdir.
İşlənib hazırlanmış hibrid günəş və külək enerji sistemi
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Azərbaycanda elmi-tədqiqat və təcrübə üçün yaradılmış ilk
sistemdir. İlk olmasına baxmayaraq, sistemdən alınmış
nəticələr dünyada movcud olan bu tipli sistemlərlə uyğunlaşır.
Belə sistemlərin işlənib hazırlanması Azərbaycanda dayanıqlı
və stabil çıxışa malik alternativ energetikanın inkişaf etməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə töhvə verəcəkdir.
400 MVT-LIQ BLOKUN BUXAR VƏ QAZ
TURBİNLƏRİNİN İŞİNİN TƏDQİQİ
Tələbə:
Soltanov Süleyman Elman oğlu
IV kurs, qr. 577.4

Elmi rəhbər:
dos. Ş.N.Nəsirov

“Şimal ES” Azərbaycan enerji sistemində mühüm
stansiyalardan biridir. Bu da onun işinin tədqiqini aktual edir.
“Şimal ES” –də 400 MVt-lıq Buxar-qaz qurğusu quraşdırılıb.
Qurğu M701 – F Mitsubishi modelli 1 ədəd qaz turbini,
1 ədəd util-qazanı, 1 ədəd TC2F – 35,4 tipli buxar turbinindən
ibarətdir. Qurğunun ümumi gücü 393,5 MVt, qaz turbinin gücü
qaz yanacağı ilə işlədikdə 264,4 MVt, maye yanacağı ilə
işlədikdə 230 MVt-dir. Buxar turbinin hesabat gücü 138,3 MVt
–dir. Qidalandırıcı transformatorun yüksək gərginlik tərəfindən
ölçülmüş güc əmsalı 0,90 (hesabat parametrlərində).
Atmosfer havası giriş hava filtrindən keçməklə
kompressorun giriş hissəsinə verilir və 17 pilləli ox boyu
kompressorda sıxılaraq yanma kamerasına ötürülür. Yanma
məhsulları 4 pilləli reaktiv qaz turbinində genişlənir. Turbinin
soplolarında qazın potensial enerjisi kinetik enerjiyə, işçi
kürəklərdə isə kinetik enerji mexaniki enerjiyə çevrilir.
Turbində hasil edilmiş enerjinin bir hissəsi kompressorun
fırlanmasına sərf edilir, qalan hissəsi elektrik generatorunda
elektrik enerjisinə çevrilir. Turbində genişləndikdən sonra
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yanma məhsulları qazan utilizatora ötürülür. Util qazanında
yüksək təzyiqli, orta təzyiqli, alçaq təzyiqli barabanlar yerləşir.
Util qazanın barabanlarında və qızma səthlərində alınan
buxar uyğun olaraq buxar turbininin YTS, OTS və ATS –nə
verilir, uyğun olaraq iş görülərək elektrik enerjisi alınır.
M 701 – F Mitsubishi firmasının qaz turbini 4 pillədən
ibarət olan reaktiv turbindir. Giriş tərəfindən baxanda turbin
saat əqrəbi istiqamətində fırlanır. Turbinin oxunun generatorun
oxu ilə birləşməsi turbin tərəfdən elastik (ox istiqamətində
termiki genişlənməyə imkan verən), generator tərəfindən sərt
birləşmənin kombinasiyası ilə əldə olunur. Mitsubishi M 701 –
F qaz turbinin müsbət cəhətlərinin tədqiq edilməsi istismar
prosesi üçün aktual hesab edilir.
İstismar prosesində yanma kamerasında temperaturu
0
1325 C-də yanma məhsulları qaz turbininə verilir. Turbində
hasil edilmiş enerjinin bir hissəsi kompressorun fırlanması
üçün, bir hissəsi isə elektrik generatorunun fırlanması üçün
istifadə edilir. Turbinin soyudulmasını təmin etmək üçün və
yaxşı istismar xarakteristikasını əldə etmək üçün kompressorun
6 və 11-ci pillələrindən sonra aralıq ayrımlar qurulmuşdur. Qaz
turbinin metalının detallarında normal işçi temperaturu
saxlamaq üçün, eynilə turbinin rotorunun soyudulması
lazımdır. Soyudulma bilavasitə soyuducu havanın məcburi seli
ilə həyata keçirilir. Sıxılmış kompressor havası rotora
verilməmişdən əvvəl soyudulur və təmizlənir.
400 MVt-lıq buxar və qaz turbinlərinin işinin tədqiqindən
faydalılıq göstəriciləri alınmışdır. Qurğunun işinin tədqiqindən
alınan nəticələr buxar və qaz turbinli İES-lərin hesabatında
istifadə edilir.
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ELEKTRIK MAŞINLARININ VALLARININ VƏ
YASTIQLARIN XİDMƏT MÜDDƏTİNİN
ARTIRILMASI
Tələbə:
Yusifzadə Fərhad Rahim o.
IV kurs, 559.4- cü qrup

Elmi rəhbər:
dos.Əhmədov E.N.

Bütün
elektrik
mühərriklərinin
vallarında
ox
istiqamətində elektromaqnit induksiya gərginliyi mövcud olur.
Valın azacıq statik və dinamik eksentrik olması zamanı maqnit
səpələnmə seli induksiya gərginliyi yaradır ki, bu da valdan, iki
diyircəkli yastıqlardan və ramadan kecən dövrü cərəyanlar
yaradır. Dövrü cərəyanların artması diyircəkli yastıqlarda yerli
qızma yaradır.
Müasir elektrik intiqallarında asinxron mühərriklərinin
qidalandırılması və tənzim edilməsi məqsədilə və əksər
hallarda
yarımkeçirici
çevricilərdən
istifadə
edilir.
Yarımkeçirici çevricinin çıxışında gərginlik invertoru qoşulur
və mühərrik invertor vasitəsilə idarə edilir. İnvertorun çıxışnda
yüksək tezlikli ardıcıl impuls gərginlikləri yaranır. İnvertor
mühərrikin stator dolağında tam sinisoidal cərəyan
yaratmadığına görə mühərrikin kütləli hissələrində o, cümlədən
vallarında və diyircəkli yastıqlarında induksiya gərginliyini
yaradır.Tezliyinin yüksəldilməsi sinfaz gərginliyin armasına,
bu isə yastıqlarda parazit cərəyanların daha da çoxalmasına və
bir sıra hallarda onun sıradan çıxmasına səbəb olur.
Əgər gərginliyin qiyməti böyük olarasa yağ plyonkasında
dielektrik deşilir, halqa və diyircək arasında elektroeroziya
yaranır. Bu aralıqda qövsün yaranması üçün 5-30V gərginlik
kifayət edir. Qövs yastıqlarının səthində intensiz elektreroziya
yaradılır və yaranan nahamarlılıq diyircək yaranana qədər
inkişaf edir.
Təqdim olunan iş asinxron elektrik
mühərriklərinin diyircəkli yastıqlarının parazit cərəyanlardan
qorunması tədbirlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir.
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AZƏRBAYCAN ELEKTROENERGETİKA
SİSTEMİNDƏ ALTERNATİV ENERJİDƏN
İSTİFADƏNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ (KÜLƏK
VƏ GÜNƏŞ ENERJİSİ).
Magistr:
Yusifzadə Rəşid Həbib oğlu
II kurs, qrup A5116

Elmi rəhbər:
dos. S.M.Mirzəyeva

Külək enerjisi digər alternativ enerji mənbələri olan
günəş, hidroenergetika, geotermal və biokütlə enerjisindən
özünün maya dəyərinə, ekoloji təmizliyinə və tükənməzliyinə
görə ən sərfəlisidir.
Təcrübə göstərir ki, Azərbaycanın bir çox rayonlarında
külək enerjisi qurğularının tətbiqinin böyük perspektivi vardır.
Hesablamalara görə Azərbaycan Respublikası özünün coğrafi
vəziyyətinə, təbii şəraitinə və iqtisadi infrastrukturuna görə 800
MVt-a yaxın illik külək enerji ehtiyatına malikdir. Bu ehtiyat
ildə təxmini hesablamalara görə 2,4 milyard kVt/saat elektrik
enerjisi deməkdir. Bu isə, öz növbəsində, ildə 1 milyon tona
yaxın şərti yanacağa qənaət, ən əsası isə ildə küllü miqdarda
tullantıların, o cümlədən azondağıdıcı olan karbon dioksidin
atmosferə atılmasının qarşısının alınması deməkdir.
Çoxillik müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,
ən əlverişli külək şəraiti Abşeron yarımadasında, Xəzər dənizi
sahili zolağında və akvatoriyanın şimal-qərb hissəsində olan
adalardadır. Azərbaycanın qərbində Gəncə-Daşkəsən zonasında
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur-Culfa ərazisində
küləyin orta illik sürəti 3-5 m/san. olduğu üçün bu regionlarda
orta güclü külək elektrik qurğularından istifadə etmək olar.
1999-cu ildə Yaponiyanın «Tomen» şirkəti Azərbaycan
Elmi-tədqiqat Energetika və Enerjilayihə İnstitutu ilə birlikdə
Abşeronda hündürlüyü 30 və 40 metr olan iki qüllə
quraşdırmış, küləyin sürətinin orta illik qiyməti v = 7,9-8,1
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m/san olması müəyyən edilmiş və Qobustan rayonu ərazisində
ümumi gücü 30 MVt olan külək elektrik stansiyasının
quraşdırılmasına
dair
texniki
iqtisadi
əsaslandırma
hazırlanmışdır.
2002-ci ildə Azərbaycanın bərpa olunan enerji
resurslarının qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş və aşkar
olunmuşdur ki, Abşeron yarımadası iri həcmdə külək enerjisi
potensialına malikdir. Uzunmüddətli küləyin orta sürəti 6
m/san-dan artıqdır ki, bu da külək enerjisi üçün əlverişli
texniki-iqtisadi potensialın olmasını göstərir. Şimal DRES-nin
yerləşdiyi ərazidən toplanılmış külək enerjisi üzrə statistik
məlumatlar bir daha təqdim olunan göstəriciləri təsdiq etmişdir.
Aparılmış bu tədqiqatlar zamanı Qobustan rayonu ərazisi üçün
təqdim olunmuş göstəricilər külək enerjisi potensialının 4-cü
sinfinə aid edilir ki, bu da yüksək potensial hesab olunur.
Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti günəş enerjisindən
istifadə etməklə elektrik və istilik enerjisinin istehsalını
artırmağa geniş imkanlar açır. Belə ki, günəşli saatların miqdarı
il ərzində ABŞ-da və Orta Asiya ölkələrində 2500-3000 saat,
Rusiyada 500-2000 saat, Azərbaycanda isə 2400-3200
saatdır.Qeyd etmək lazımdır ki, günəş stansiyalarının
effektivliyi ölkənin təbii iqlim şəraitindən və coğrafi
mövqeyindən asılıdır. Belə ki, bir il ərzində 1m2 yer səthinə
düşən günəş enerjisinin miqdarı Azərbaycanda 1500-2000 kVts
təşkil edir. Göründüyü kimi, Azərbaycan ərazisinə düşən günəş
şüalarının miqdarı digər ölkələrlə müqayisədə üstünlük təşkil
edir ki, bu da günəş enerjisindən istifadənin tətbiqinə
sərmayələrin cəlb edilməsinin səmərəlilik meyarlarından biri
kimi qiymətləndirilə bilər. İşdə misal üçün 3 otaqlı standart
evin günəş panellərinin vasitəsi ilə təchizatı göstərilir.
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ELEKTROENERGETİKA SİSTEMİNİN
STATİKİ VƏ DİNAMİKİ DAYANIQLIĞININ
HESABLANMASI.
Magistr
Zeynalov Rauf Rəşid
II kurs, qrup A5136

Elmi rəhbər:
dos. R.Muradova

Kiçik təkanlardan sonra sistemin qərarlaşmış rejimə
qayıtma qabiliyyətinə statik dayanıqlıq deyilir.Kiçik təkanlar
dedikdə sistemdə yükün (tələbatçılarının gücünün)kiçik
dəyişmələrini,turbinin gücünün,təsirlənmə cərəyanının kiçik
həddə dəyişməsini,göstərmək olar.Elektrik sistemlərində bu cür
təkanlar həmişə mövcuddur.Ona görə statik dayanıqlıq dedikdə
baxılan qərarlaşmış iş rejiminin mümkün olması nəzərdə
tutulur.Böyük təkanlardan sonra sistemin qərarlaşmış rejimə
qayıtma qabiliyyətinə dinamik dayanıqlıq deyilir.Böyük
təkanlara misal olaraq qısaqapanmaları,maqistral elektrik
veriliş xətlərinin ,güclü generatorun ,yaxud düyün yükünün
qəflətən dövrədən açılmasını göstərmək olar.
Statik və dinamik dayanıqlığın hesablanması üsullarına
baxaq;Statik dayanıqlığını hesablamaq üçün onun rejimini
ağırlaşdıraraq elektrik xətlərinin qizmaya görə uzunmüddətli
buraxıla bilən cərəyanlara qədər qaldırırıq.Bundan artıq
cərəyanın qiymətində statiki dayanıqlıq pozulur.Statiki
dayanıqlıq əmsalını hesablayırıq.Normal qərarlaşmış rejimdə
statiki dayanıqlıq əmsalı 20 % ,qəzadan sonrakı rejimlərdə isə
8% olmalıdır.Dinamiki dayanıqlığı isə ardıcıl intervallar üsulu
ilə hesablayırıq.Dinamik dayanıqlığı hesablamaq üçün “RunqeKutta” və “Mustanq” proqramlarından istifadə edəcəyik.Bu
proqramlardan istifadə edərək Mingəçevir şəhərində yerləşən
Azərbaycan DRES-dən gələn 4 ədəd xəttin statiki və dinamiki
dayanıqlığını hesablayacayıq.
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PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNİN
SƏMƏRƏLİ ELEKTRİK TƏCHİZAT SİSTEMİNİN
İŞLƏNMƏSİ
Magistr:
Qurbanov Samir Elcan oğlu
II kurs, qrup A5116

Elmi rəhbər:
dos. C.S.Əsgərov

Elektrik şəbəkələrində itkiləri normal həddə saxlamaq
üçün yüklənmə həddi də normada saxlanmalıdır. Belə ki, artıq
yüklənən transformator və ya EVX üzərindəki əlavə yük uyğun
olaraq digər transformator və ya EVX üzərinə verilməlidir.
Əlbəttə bu cəld selektiv və digər qurğuların işini pozmamalıdır.
Belə bir tələbi yalnız SCADA idarə sisteminin SMART GRİD
texnologiyası ödəyə bilir. Həmçinin bu texnologiyalar
paylayıcı şəbəkələrədə istifadəsi, istehlakçının enerjidən
səmərəli isdifadə etməsinə böyük imkan yaradır. Sistemə
daima nəzarət edilməsi, zədələrin tez aradan qaldırılıması, qəza
zamanı sistemin özünübərpa etmə imkanıın olması enerji
təchizatının etibarlılığını artırır. İki tərəfli informasiya
mübadiləsi vasitəsilə müştərilərlə istehsalçı arasında qarşılıqlı
əlaqə qurulur.
SMART GRİD - energetika sənayesini etibarlılıq və
effektivlik səviyyəsini qaldırmaqla iqtisadi inkişafa həmçinin
ətraf mühitin qorunmasına öz tövhəsini verə bilər. Smart Gridin tətbiqindən əldə edilə biləcək müsbət hallar kimi bunları
göstərmək olar:
1. Elektrik enerjisinin daha effektiv ötürülməsi
2. Qəzadan sonra enerji təchizatının tez bir zamanda
özünübərpası
3. Paylayıcı şəbəkənin idarəetmə və əməliyyat
xərclərinin azaldılması və nəticə etibarilə istifadəçilər üçün
enerji qiymətlərinin aşağı salınması.
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4. Pik saatlarda tələbatın azaldılması, bu da öz
növbəsində enerji sərfiyyatını stabilləşdirə bilər
5. Böyük miqyaslı bərpa olunan enerji sistemlərinin daha
sadə inteqrasiyası
6. İstifadəçilərin sahib olduğu enerji istehsalı sistemləri o
cümlədən bərpa olunan enerji sistemləri ilə asandlaşdırılmış
inteqrasiya
7. Təhlükəsizliyin gücləndirilməsi
Bu ağıllı şəbəkə energetik sistemin müxtəlif təbii
fəlakətlər zamanı davamlılığını artıracaq. Energetik sistemdə
açılmalar olduğu zaman Smart Grid texnologiyaları bu
açılmanı ani təyin edərək onu sistemdən geniş miqyaslı qəza
yaranmamış təcrid edəcək. Yeni texnologiyalar həmçinin şərait
yaradacaqdır ki, təbii fəlakətdən sonra enerji təchizatının
bərpası mümkün qədər tez və effektiv olsun. Bundan əlavə
olaraq Smart Grid istifadəçilərin sahib olduğu enerji istehsalı
vasitələri tərəfindən generasiya edilən enerjini şəbəkənin enerji
çatışmazlıqları zamanı sistemə ötürmək imkanına malikdir.

295

“İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
VƏ İDARƏETMƏ” BÖLMƏSİ
KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMİNİN
MÜƏSSİSƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ TƏTBİQİ
Magistr:
Məlikov Nurlan Hicran oğlu
II kurs, qrup A6216

Elmi rəhbər:
dos.A.B.Sultanova

Korporativ informasiya sistemləri müəssisənin maliyyə
fəaliyyətində mühim yer tuturlar beləki , müəssisənin idarə
olunmasında korporativ informasiya sistemlərinin növlərini,
üstünlüklərini,mənfi cəhətlərini və nəticələrini nəzərə
alırıq.Korporativ informasiya sistemi bütövlükdə müəssisənin
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində mühüm rol
oynayan iş strategiyasını inkişaf etdirmək , idarəetmənin
dəyişdirilməsi,kadrlarla məqsədyönlü işlərin təşkili üçün
birbaşa fəaliyyət göstərir.Müasir korporativ informasiya
sistemi müəssisənin bütün sahələrində məsul olan modulları
əhatə edən kompleksdir.Bu sistemlər müəssisədə biznes
proseslərinin və idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması üçün
nəzərdə tutulmuşdur.Korporativ informasiya sistemləri
müxtəlif cür ola bilər beləki bu sistemlər biri-birindən
avtomatlaşdırılmış proseslərin miqyası və mürəkkəbliyinə görə
fərqlənirlər.Korporativ informasiya sistemlərinin müvafiq
olaraq
MRP,MRPII,ERP,CSRP
standartları
meydana
gəlmişdir.Qərbdə belə sistemlər MİS(Management İnformation
Systems) adlandırılır .Boston Consulting Group 2010-cu ildə
müəssisələrin korporativ informasiya sistemininin tətbiqindən
məmnunluq problemini araşdırmışdır.100 üst səviyyədə olan
müəssisə idarəçiləri arasında keçirilmiş sorğuya əsasən
nəticələr göstərdiki,müəssisələrin yalnız 30%-i qiymətli
meyarların qiymətləndirilməsi,qiymətlərin effektivliyi,real
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maliyyə təsirləri və müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq
üçün korporativ informasiya sistemlərinin tətbiqindən
razıdır.Xüsusilə,hərtərəfli avtomatlaşdırma həyata keçirmək
üçün 112 milyon dollar xərcləyən Hershey Foods,planda tətbiq
olunan prosesin əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxmasından çox
narazıdır .Eyni zamanda,Gartner Group-a görə,tətbiq olunan
layihələrin planlaşdırılan göstəricilərlə uyğunlaşdırılması ERP
sistemlərinə görə 60% (təxminən 3%-i erkən həyata keçirilir)
və uğursuz layihələr-10%-dir.Hər hansı maliyyə itkisi ilə
qarşılaşmaq istəməyən müəssisə rəhbərliyi korporativ
informasiya sistemini tətbiq etməzdən əvvəl
müvafiq
olaraq,müasir biznes tələblərinə cavab verməyən mövcud
sistemlərin dəyişdirilməsi,iştirakçılar və müştərilərlə əlaqələrin
genişləndirilməsi və istənilən rəqabət üstünlüyünə nail olmaq
məsələlərini yerinə yetirməlidirlər.Korporativ informasiya
sisteminin tətbiq edən müəssisə qərarların qəbulu zamanı daha
çox məlumat bazasına malik olmaq,müştəri xidməti
keyfiyyətinin artımı,təchizatçılarla əlaqələrin yaxşılaşdırılması
,əmək məhsuldarlığının artımı,istehsal dəyərinin minimuma
endirilməsi kimi üstünlüklərə malik olurlar.Bununla yanaşı,
malların dövriyyəsi yaxşılaşır və müvafiq olaraq müəssisənin
gəlirləri və mənfəətidə artır.
KAPİTALIN İDARƏ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN
HƏLLİNDƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİN
FORMALAŞDIRILMASI ÜSULU
Elmi rəhbər:
dos. K.A.Məmmədova

Magistr:
Məmmədli Fuad Rəfi oğlu
II kurs, qrup A6216

Kapitalın idarə edilməsi məsələlərinin həllində qeyrimüəyyən verilənlərin formalaşdırılmasında istifadə edilə bilən
müxtəlif qeyri-səlis formalaşdırılma üsulları tətbiq edilir. Bu
üsullar qeyri-müəyyən parametrin qeyri-səlis subyektiv
297

qiymətləndirilməsinin təqdim edilmə növlərindən irəli gələn bir
sıra əməliyyatların icrasına imkan verir: qiymətlər sahəsini və
mənsubiyyət funksiyasının təyin edilməsini, təyinetmə sahəsi
ilə qiymətlər sahəsi arasında uyğunluğu, həmçinin mənsubiyyət
funksiyasının qiymətlər sahəsinin bircinsliyi və ya qeyribircinsliyini ayırır.
Qəbul edilən qərarların operativliyinin və keyfiyyətinin
artırılma yollarından biri informasiya-idarəedici sistemlərinin
proqram modullarının tərkibinə daxil olan süni intellekt üsul
və vasitələri əsasında qərarların qəbul edilməsidir.
Qərar qəbuletmə modellərində qeyri-səlis çoxluqlar
nəzəriyyəsinin əsasında formalaşdırılan informasiyadan istifadə
edilməsi üçün mənsubiyyət funksiyalarının qurulması prosedurları qərar qəbuletmə məsələlərinin formalaşdırılmasında
mühüm komponent hesab edilir.
Kapitalın idarə edilməsi məsələlərinin həlli üçün tətbiq
edilən informasiya-idarəetmə sisteminin xüsusiyyəti ekspertlər
tərəfindən verilənlərin sonradan emal üçün tolanması və emalı
proqram modullarının, verilənlərin və ekspert biliklərinin
saxlanılması, qərar qəbuletmə modullarının, insan-maşın
interfeysini realizə edən modulların olması ilə izah olunur.
Qəbul edilən qərarların keyfiyyəti adekvat qurulmuş
funksiyanın ekspert və ya ekspertlərin biliklərini nə dərəcədə
əks etdirməsindən çox asılıdır. Ekspert informasiyasının emalı
və təqdim edilməsi üçün qeyri-səlis çoxluqlar və qeyri-səlis
məntiq nəzəriyyəsinin xüsusi metodları tətbiq edilir.
Qeyri-səlis təsvirə malik olan ekspert informasiyaları
əsasında idarəetmə məsələləri üçün qərar qəbuletməyə kömək
sisteminin tərkibində qərar qəbuletmə prosesinin avtomatlaşdırılması modellərinin qurulması qeyri-səlis çoxluq və
linqvistik dəyişən anlayışlarının
daxil edilməsinə görə
mümkün olmuşdur.
Bu işdə kapitalın idarə edilməsi məsələlərinin verbal
parametrlərinin formalaşdırılmasında ekspertdən söz forma298

sında alınmış informasiyanı formalaşdırmağa imkan verən
linqvistik dəyişən və qeyri-səlis dəyişənlərdən istifadə
edilmişdir.
Beləliklə, kapitalın idarə edilməsi məsələlərinin həllində
qərar qəbuletmə risklərinin qeyri-səlis qiymətləndirilməsi
üsullarına baxılaraq qeyri-müəyyənliklərin formalaşmasına
yanaşmalar işlənilmişdir. Qeyri-müəyyən verilənləri ehtimallar
nəzəriyyəsinin üsullarının tətbiqi ilə linqvistik və qeyri-səlis
dəyişilənlər şəklində, eləcə də formalaşdırmaq təklif edilmişdir.
MÜƏSSİSƏNİN KADR SİSTEMİNİN PROQRAM
TƏMİNATININ YARADILMASI
Magistr:
Qafarzadə Hikmət Vüqar oğlu
II kurs, qrup A6216

Elmi rəhbər:
N.Ə.Rəhimova

Kadr sistemi (Personnel System), insan resursları
idarəetmə sisteminin (HRMS - Human Resources Management
Systems) struktur yanaşması olub, kompüterin verilənlər
bazasında toplanan digər verilənlərlə yenilənməsini fayllarda
bir araya gətirən xronologiya yönümlü proqram təminatıdır.
Verilənlər bu tip sistemlər tərəfindən qorunmaqdadır. Hər
səviyyədəki kadra keçid imkanına əlavə olaraq, kadr
yönləndirməsi və müvafiq şirkətlərin kadr əməliyyatlarının
birləşdirilməsi müddətlərini sadələşdirən sistem olub, kadr
verilənlərinin fərqli sahələrdə analizinə və kadr idarəsinə imkan
tanıyır. Kiçik, orta, böyük şirkətlərdə istifadəsi hər bir
aspektdən əlverişliliyə şərait yaradır.
(1) kadrların məlumatları (məs. şəxsi profil, şəxsi məlumat
formu, müraciət formu, yönləndirmə əmrləri, əmək müqaviləsi
və ya müqavilə);
(2) əmək haqqı (əmək haqqı və ya maaş, davamiyyət məzuniyyət qeydləri, pensiya və pensiya məlumatları);
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(3) kadr (yalnız idarəçi və əlaqəli qrumlarların işləri üçün
vəzifə tipləri);
(4) müvafiq iş qanunlarına uyğun gərəkli əsas verilənlər;
Kadr register modulu, sistemin təməlini təmsil edir.
KADRIS modullar sistemi olub və bu səbəbdən mərhələli
olaraq təqdim olunur. Fərdi ehtiyac və istəklərə görə tətbiq
oluna bilər. Kadr register sistemi təməl kadr əməliyyatlarının
sadə və sürətli idarəsi üçün istifadə olunan əsas moduldur:
(1) Təşkilat məhdud olmayan bir və ya daha çox təşkilati
strukturun saxlanmasını təmin edir;
(2) İş yerlərinin sistemləşdirilməsində iş yerləri ilə bağlı
məlumatların idarə olunması üçün istifadə olunur;
(3) Kadr qovluq işçiləri və onların ailə üzvləri haqqında lazımi
məlumatları saxlayır;
(4) Data ixrac və idxal üçün universal interfeys sənədlərin
mətn, Excel və HTML fayllarına ötürülməsi üçün istifadə
olunur.
XİDMƏTLƏRİN STANDARTLAŞDIRILMASI
Magistr:
Həmzəyeva Fidan Yavər qızı
II kurs, qrup A6336

Elmi rəhbər:
Dos. R.Q. Hacıyev

Xidmət sahəsində standartlaşdırma – həyat və insanın,
həmçinin ekologiyanın sağlamlığı üçün təhlükəsizlik
aspektlərində istehlakçıların maraqlarının müdafiə edilməsinin
bir üsuludur.
Dünya təcrübəsində standartlaşdırma mehmanxana
təsərrüfatında, turizm, sərnişin və yük daşınmalarında, rabitə,
təhsil, bank işlərində tətbiq edilir. Standartlaşdırmanın obyekti
kimi xidmət müəyyən çətinliklər yaradır. Onlara aiddir:
 Xidmətlərin çox növlərinin qiymətləndirilməsinin
qeyri-mümkünlüyü;
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 Keyfiyyət haqqında istehlak fikirlərinin öyrənilməsi
üçün ekspert və sosioloji qiymətləndirilmələrin tətbiqi və
zərurəti;
 Xidmətin
göstərilməsi
proseslərinin
normallaşdırılması (həmçinin təhlükəsizliyi);
 Qanunverici
və
normativ
təsnifatların
və
terminologiyanın uyğunlaşdırılması;
 Personala və xidmət göstərilməsinə tələblərin
müəyyən edilməsi və s.
Xidmətlərin hər növü üçün keyfiyyətin konkret
göstəricilərinə
tələblərin
hazırlanması
xidmətlərin
standartlaşdırması üzrə əsas məsələni təşkil edir.
Yəni, xidmətlərin standartlaşdırmasının əsas spesifikasını
xidmətin keyfiyyətinin göstəricilərinin hazırlanması təşkil edir.
Başqa sözlə, istehsalatda və xidmət istehlakında keyfiyyət
məsələləri mühüm rol oynayır.
Məhsul və xidmət öz təyinatına uyğun olmalıdır, öz
funksiyalarını düzgün yerinə yetirməlidir. Başqa sözlə, qida
məhsulları
yeməli
olmalıdır,
avtomobil
getməlidir,
mühazirələrin mövzuları təhsil proqramına uyğun olmalıdır və
bütün bunlar ətraf mühitə ziyan verməməlidir. Xidmətlər
sahəsində keyfiyyət göstəricilərin nomenklaturasını müəyyən
edən əsas sənədlərdən biri ГОСТ 52113 dövlət standartıdır.
Xidmət sahəsi – yüksək sürətlə inkişaf edən müasir
iqtisadiyyatın ən böyük sektorudur. Hətta istehsal sektorunda
fəaliyyətin əhəmiyyətli hissəsi (tədqiqatlar və konstruktor
layihələri, marketinq, informasiya texnologiyaları) istehsal
sahəsi deyil, daha doğrusu xidmət sahəsidir. Hər il
istehlakçılara xidmətlərin və onların göstərilməsi metodlarının
müxtəlifliyi artır.
“Xidmət” anlayışı izahların böyük müxtəlifliyinə
malikdir, onları iki qrupa birləşdirmək olar: “xidmət” hərəkət
prosesi kimi (xidmət prosesi) və “xidmət” fəaliyyətin məhsulu
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kimi. Xidmət sahəsinin menecmentin inkişafı təxminən 30
ildən ibarətdir.
Xidmət sahəsinin təşkil edilməsi üzrə strategiyanın
hazırlanma xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün iki aspektdə
onun fəaliyyətinin spesifikasını anlamaq lazımdır:
 maddi və cismi məhsuldan fərqli olaraq xidmətin
xüsusiyyətləri;
 xidmətin
(xidmətlər)
göstərilməsi
prosesinin
xüsusiyyətləri.
“Xidmət” anlayışı izahların böyük müxtəlifliyinə
malikdir. Onları iki qrupa birləşdirmək olar: “xidmət” hərəkət
prosesi kimi (xidmət prosesi) və “xidmət” fəaliyyətin məhsulu
kimi.
ADNSU-DA TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN
YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI
Magistr:
Hüseynzadə Fatimə İslam qızı
II kurs, qrup A6336

Elmi rəhbər:
dos. H.C.Cəfərov

Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqda qanunu”nun
3-cü maddəsində deyilir ki, təhsil sahəsində dövlət siyasətinin
əsas prinsipləri aşağıdakılardır: Humanistlik; demokratiklik;
bərabərlik; millilik və dünyəvilik; keyfiyyətlilik; səmərəlilik;
fasiləsilik; vəhdətlilik; daimilik; varislik; liberallaşma;
inteqrasiya.
Əgər
mövzumuz
universitetimizdəki
təhsil
keyfiyyətindən gedirsə, vurğulamalıyıq ki, təhsilin mövcud
standart və normalara, sosial iqtisadı tələblərə, şəxsiyyətin,
cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına uyğunluğu həm dövlət,
həm də elə universitet səviyyəsində çox aktualdır.
Hal-hazırda ADNSU-nun qarşısına qoyduğu və bu
baxımdan çox saylı işlər gördüyü məqsədlərdən birincisi təhsil
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sistemini köhnə şablonlardan xilas edib, müstəqilləşdirməsi,
onu modern çağın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün səylər
göstərməkdir.
ADNSU-da
təhsilin
keyfiyyətinin
yüksəldilməsi
prosesinin icrası zamanı ABŞ-Avropa təhsil məkanına
inteqrasiya əsas götürülməlidir. Günümüzdə reytinq
siyahılarında bu ölkələrin təhsil siyasətlərinin nəticələri bunu
təsdiq edir. Təhsil prosesinin effektivliyinin yoxlanması üçün
onun planlaşdırılması və icrası yox, məhz nəticəsi (tələbənin
yiyələndiyi bilik və bacarıqlar, ixtisas vərdişləri, dünyagörüşü
və.s) diqqət mərkəzində olmalıdır.
Universitetdə təhsil səviyyəsinin daxili və xarici
qiymətləndirilməsi
(əsasən
manitorinqlər
vasitəsilə)
aparıldıqdan, mövcud təhsil keyfiyyəti haqda mülahizələr
yürüdüldükdən
sonra
müxtəlif
sahələrdə
(tədris
proqramlarında və planlarında dəyişikliklərin həyata
keçirilməsi, ixtisas yönümlü laboratoriyaların yüksək
səviyyədə təchizatlaşdırılması və.s) planlı dəyişikliklər edərək
və təhsilin keyfiyyətinin dəyişimini mütəmadi gözləmləyərək
müsbət addımlara ümid etmək olar.
Avropada yaradılmış bir sıra qurumlar var ki, onlar ali
məktəb universitetlərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üçün baloniya sistemli universitetlərlə əməkdaşlıq qururlar.
Onlardan biri özündə 42 assosiasiyanı birləşdirən ENQA-dır
(Ali təhsildə keyfiyyətin təmin edilməsinin Avropa şəbəkəsi).
Ölkəmizin universitetlərinin, o cümlədən ADNSU-nun bu
qurumla sıx əməkdaşlığı Avropa təhsil məkanına inteqrasiyanı
sürətləndirməkdə, mövcud təhsil problemlərinin həllində böyük
vasitə ola bilər.
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KEYFİYYƏT MENECMENTİ SİSTEMİNİN
QURULMASI NƏZƏRİYYƏSİ VƏ METODOLOGİYASI
Magistr:
İskəndərov Nəbi Şahmərdan oğlu
II kurs, qrup A6336

Elmi rəhbər:
Dos. R.Q. Hacıyev

Azərbaycanda, o cümlədən dünyada iqtisadi islahatlar ilə
yanaşı elm və texnika inkişaf etdikcə keyfiyyət anlayışına daha
çox diqqət verilir. Hal-hazırda Azərbaycan müəssisələrində ən
ciddi problemlərdən biri də rəqabət qabiliyyətli məhsulun
istehsalının təmin edilməsinə imkan verən keyfiyyət sisteminin
yaradılmamasından ibarətdir. Keyfiyyət sistemi anlayışı altında
keyfiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsi üçün zəruri
hesab edilən təşkilat strukturu, proseslər, metodikalar və
ehtiyatların məcmusu birləşdirilmişdir. İstehsalçının keyfiyyət
menecmenti sisteminin və həmin sistemə nüfuzlu
sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən verilmiş sertifikatın
mövcudluğunu ən vacib şərt hesab edən xarici sifarişçilərlə
danışıqların aparılması zamanı keyfiyyət menecmenti
sisteminin olması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Keyfiyyət
menecmenti sistemi müəssisəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə
almalı, məhsulun işlənib hazırlanmasına və onun tətbiqinə
edilən xərclərin minimuma endirilməsini təmin etməlidir. Həm
bizim ölkədə, həm də xarici ölkələrdə keyfiyyət menecmentinə
sistemli yanaşmanın formalaşdırılması mərhələlərini bilmədən
səmərəli keyfiyyət sistemi yaradılması mümkün deyildir.
Keyfiyyət
menecmenti
sisteminin
qurulma
nəzəriyyəsinin ən əsas hədəflərindən biri hər hansı bir
müəssisənin fəaliyyətinin müştərilərin istək və tələbləri
üzərində qurmaqla, onların məmnunluğunun təmin edilməsidir.
Məhz, bu səbəbdəndir ki, standartda “müştəri məmnunluğu”
əsas tələb kimi irəli sürülür və bütün əməliyyatlarda bu
məsələyə diqqət yönəldilir. Odur ki, İSO 9001 standartları
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müasir bazar iqtisadiyyatı sistemində ən güclü marketinq aləti
kimi istifadə olunur. Standartın tətbiqi bazarın imkanlarına və
dinamikasına çevik reaksiyasına, satış həcminin və beləliklə də
gəlirlərin artmasına, müştərilərin məmnunluğunun əldə
edilməsinə, həmçinin müəssisənin resurslarından səmərəli
istifadə olunmasına, müştərilərin etibarını qazanmaqla bazarda
firmanın dayanıqlığının təmin olunmasına yol açır.
Keyfiyyət problemi bu sahə ilə məşğul olan alimlərin,
mühəndislərin, menecerlərin və digər şəxslərin iştrakı olmadan
həll edilə bilməz. Məhsulun keyfiyyətinin artırılması və yüksək
ödənişli xarici bazara çıxmaq məqsədi ilə, hər il keyfiyyətli
menecment və keyfiyyətli məhsulu seçmək üçün ölkə
səviyəsində müsabiqələr keçirilməlidir. Belə ki, müasir dövrdə
satış bazarını hansısa bir hissəsini əldə etmək üçün əsas şərt
keyfiyyətdir. Bu səbəbdən də məhsulun rəqabət qabiliyyətini
yalnız keyfiyyət yüksəldə bilər.
Müəssisələr və təşkilatlar səviyyəsində keyfiyyət
menecmenti sistemini yaxşılaşdırmaq üçün İSO 9001-2015
standartının əsasında idarəçilik sistemini qurmaq vacib şərtdir.
İSO 9001-2015 keyfiyyət standartı almış müəssisələr bazar
iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətə dözümlü olurlar. Rəqabət elə
bir şəraitdir ki, onun təsiri nəticəsində müəssisələr bazarda
istənilən dəyişikliyə uyğunlaşa bilər. Məhsul və xidmətlərlə
yanaşı həmçinin yaşayışın keyfiyyyətinin yüksəldilməsi halhazırda ölkə rəhbərlərinin, istehsalçıların və istehlakçıların
maraq dairəsində yer alıb. Hal-hazırda keyfiyyət sisteminə
sertifikat əldə etmək istəyən şirkətlərin sayı, Azərbaycanda
gündən-günə artmaqdadır, çünki bunsuz sənayedə uzun
müddətli uğur qazanmaq mümkün deyil.
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DEKOMPOZİSİYA ÜSULUNUN XƏTTİ
PROQRAMLAŞDIRMA MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNƏ
TƏTBİQİ
Magistr:
Əbilov Elçin Müslüm oğlu
II kurs, qrup A6416

Elmi rəhbər:
dos. Qasımov S.Y.

Böyük ölçülü xətti proqramlaşdırmanın bəzi məsələləri
elə quruluşa malik olurlar ki, onların ənənəvi üsullarla həlli çox
çətin olur. Ona görə də onların optimal həllini tapmaq üçün
dekompozisiya üsulu tətbiq olunur. Bü üsulun mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, böyük ölçülü məsələ bir-birindən asılı olmayan elə
kiçik ölçülü məsələlərə parçalanır ki, onların həlli kifayət qədər
asan olur [3].

Əgər
ilə istehsalın texnoloji matrisini,
´ ilə uyğun dəyişənlərlə əlaqəli vektorları işarə edək. Tutaq ki,
bu müəssisədə istifadə olunan ehtiyatların həcmi ´ vektoru ilə
verilib. Onda asılı olmayan hər bir blokunu aşağıdakı şəkildə
yazmaq olar [4] :
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´,

´

ilə firmadan j-cu istehsal sahəsinin tərkib hissəsi
kimi baxılan texnoloji matrisi, ´ ilə uyğun maddi ehtiyyatların
həcmi ilə əlaqəli vektoru işarə edək. Onda ümumi qrupun
məhdudiyyət şərtləri [1] :
´

´

´

´

şəklində göstərmək olar.
Əgər istehsalın j-cu sahəsi üçün məqsəd funksiyasının
əmsallarını
ilə işarə etsək, onda baxılan məsələni aşağıdakı
kimi şərh etmək olar:
´

´

´

´

´

(1)

məhdudiyyət şərtləri [1] :
´

´
´

´

´

´

...
´
´
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´

İNTERNETDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
PROBLEMLƏRİ
Magistr:
Məhərrəmzadə Məhiş Rəhman oğlu
II kurs, qrup A6416

Elmi rəhbər:
dos.V.Ə.Kərimov

İnternetin sürətini və gələcək inkişafını müəyyən edən
əsas problemlər şəbəkə protokollarının çatışmazlığı, şəbəkə
mühitində işləyən proqramların təhlükəsizlik tələblərinə cavab
verə bilməməsi, bir sözlə, İnternetdə informasiya təhlükəsizliyi
problemidir. Son illərdə informasiya təhlükəsizliyi problemləri
xüsusilə kəskin şəkildə artmışdır. Hər il şəbəkə qurdlarının və
epidemiyaların təsiri nəticəsində çoxlu sayda kompüterlərə
ziyan dəyir. Belə ki, İnternetin DNS serverlərinə xakerlər
tərəfindən edilən hücumlar şəbəkə infrastrukturunun
pozulmasına səbəb olur.
2000-2004-cü illər ərzində İnternetdə informasiya
təhlükəsizliyinin pozulması ilə bağlı bir sıra qabaqcıl şirkətlər
tərəfindən proqnozlar irəli sürülmüşdü. İDC, Kaspersky Lab,
1SS və s. kimi şirkətlərin verdiyi proqnoza görə 2005-2010-cu
illər ərzində İnternetin funksionallığını pozacaq çox təhlükəli
hücumlar olacaq. Həqiqətən də verilmiş proqnozlar özünü
doğrultdu. Bu proqnozlardan sonra İnternetdə informasiya
texnologiyalarının səmərəli və təhlükəsiz istifadəsinin
zəruriliyi məsələsi meydana çıxdı. Nəticədə qeyri-kommersiya
təşkilatları, məsləhət orqanları, elmi-tədqiqat laboratoriyaları
və digər orqanlar tərəfindən mütəmadi olaraq şəbəkədə
informasiya təhlükəsizliyinin müxtəlif aspektləri ilə bağlı
tədqiqatlar aparılmağa başlanılmışdır.
Son dövrlərdə İnternetdə informasiya təhlükəsizliyi
məsələləri ayrı-ayrı ölkələrin milli təhlükəsizlik səviyyəsi
həddinə gəlib çatmışdır. 2003-cü ilin fevral ayında ABŞ
konqresi “Kiberməkanın təmin edilməsi üzrə milli strategiya”nı
qəbul etmişdir. Bu strategiya ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi üçün
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İnternet vasitəsilə terror hücumları təhlükəsinin ciddiliyini
göstərir və informasiya məkanını qorumaq üçün qarşıya bir sıra
vəzifələr qoyur: kiber hücumların qarşısını almaq, cəmiyyətin
belə hücumlara qarşı olan zəifliyini minimuma endirmək və
dəymiş zərərləri azaltmaq. Bundan başqa Cənub-Şərqi Asiya
Ölkələri Assosiasiyası (ASEAN) 2005-2006-cı illər ərzində
kompüter piratçılığı və viruslara qarşı mübarizə üçün vahid bir
qurum yaratmaq niyyətini açıqlamışdır. Yeni yaradılacaq
şöbənin vəzifəsi kompüterin təhlükəsizlik sistemlərində
yaranan zəifliklərin aşkarlanması, virus və xaker təhdidlərinin
qarşısının alınmasından ibarətdir.
İSTİLİKKEÇİRMƏ TƏNLİYİ ÜÇÜN BİR SƏRHƏD
TƏRS MƏSƏLƏSİNİN ƏDƏDİ HƏLLİ
Magistr:
İsmayılova Zəminə Elxan qızı
II kurs , qrup A6426

Elmi rəhbər:
dos. S.İ.Hüseynov

İşdə
+f(x,t)=

, 0<x<l, 0<t T

(1)

tənliyini
U(x,0) = (x), x [0,l]
başlanğıc

U(

(0,t)=g(t)
(l,t)=v(t) ,
və
, )= , U( , )= ,

(3)
(4)

t [0,T]
[0,l],

[0,T]

(5)

əlavə şərtlərindən U(x,t) , g(t), v(t) funksiyalarının tapılması
məsələsinə baxılır.
Məsələnin həllinə parametrik aproksimasiya üsulu tətbiq
olunur, bunun üçün qeyd olunmuş g(t), v(t), funksiyalarında
(1)-(4) sərhəd məsələsi Qrin funksiyası üsulu ilə həll edilir.
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Naməlum parametrlərin sayı ölçülərdən alınan qiymətlərin
sayına bərabər olduqda onların tapılması (1)-(4) sərhəd
məsələsinin həllindən və (5) şərtlərindən cəbri tənliklər
sisteminin həllinə gətirilir. Ölçmələrin sayı parametrlərin
sayından çox olduqda, naməlum parametrlərin tapılmasına ən
kiçik kvadratlar üsulu tətbiq olunur.
Tətbiq olunan alqoritm əsasında Java proqramlaşdırma
dilində proqram tərtib olunmuş və ədədi hesabatlar
aparılmışdır.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАНШЕТОВ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ DATA MINING
Магистр:
Джафарова Фидан Эльдар
II курс, группа R 6416

Научный руководитель:
доц. Мамедов В.М.

За последние годы, когда, стремясь к повышению
эффективности и прибыльности бизнеса, при создании баз
данных, все стали пользоваться средствами обработки
цифровой информации, появился и побочный продукт этой
активности - горы собранных данных: И вот все больше
распространяется идея о том, что эти горы полны золота.
Сегодня появились новые, современные научные
методы и специализированные инструменты, с помощью
которых обработка накопленных огромных данных стала
намного удобной и производительной. Одним из таких
научных методов стал Data Mining. Старые методы,
применявшиеся математиками и статистиками, отнимали
много времени, чтобы в результате
получить
конструктивную и полезную информацию.
Data Mining - это процесс выделения из данных
неявной
и
неструктурированной
информации
и
представления ее в виде, пригодном для использования.
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Одним из основных преимуществ инструментов Data
Mining - это визуализация - инструментарий, который
позволяет увидеть конечный результат вычислений,
организовать управление вычислительным процессом и
даже вернуться назад к исходным данным, чтобы
определить
наиболее
рациональное
направление
дальнейшего движения.
Прогнозирование является одной из задач Data
Mining и одновременно одним из ключевых моментов при
принятии решений. Задачи прогнозирования решаются в
самых
разнообразных
областях
человеческой
деятельности, таких как наука, экономика, производство и
множество других сфер. Прогнозирование является
важным элементом организации управления как
отдельными хозяйствующими субъектами, так и
экономики в целом. В результате прогнозирования
уменьшается риск принятия неверных, необоснованных
или субъективных решений. Примеры его задач: прогноз
движения
денежных
средств,
прогнозирование
урожайности агрокультуры, прогнозирование финансовой
устойчивости предприятия и т.д.
В данной исследовательской работе решается задача
прогнозирования стоимости планшетов с помощью систем
Data Mining. Основой для прогнозирования будет служить
историческая информация (т.е. стоимости планшетов
различных видов, накопленные за определенный
промежуток времени), хранящаяся в базе данных в виде
временных рядов.
Временной ряд - последовательность наблюдаемых
значений какого-либо признака, упорядоченных в
неслучайные моменты времени.
В данной работе в качестве начальной информации
будет служить база данных, состоящая о стоимости
планшетов. Будет исследоваться рынок планшетных ПК и
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данные
будут
собраны
в
хронологической
последовательности. Будут произведены работы над
структурированием и улучшением собранных данных.
Данные будут приведены в готовый вид для дальнейшего
анализа, используя различные методы Data Mining. С
помощью инструментов Data Mining, будут построены
прогнозы на будущие года и выведены результаты
наглядным образом.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
В РАЗРЕЖЕННЫХ СРЕДАХ.
Магистр:
Меликова Зумруд Гамидага
курс, группа R6426

Научный руководитель:
Халилов Эльнур

Как известно в разрежённых средах плотность
теплового потока зависит не только от температуры
градиента, но и ещё от скорости изменения теплового
потока. В этом случае процесс распространения тепла
происходит по обобщающему закону Фурье [1]. Поэтому
процесс описывается уравнением гиперболического типа.
Таким образом предполагается, что управляемый
процесс описывается функцией
внутри области
̅ [
] [ ]
,
удовлетворяющий
уравнению:

На границе удовлетворяет начальным:

и граничным условиям:
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Здесь

- заданные функции из
, а
–управляющий параметр. В данном случае этот
параметр играет роль тепловых источников.
Любую функцию
будем считать допустимым
управлением.
Задача
оптимального
управления
ставится
следующим образом:
Из класса допустимых управлений требуется найти такое
управление, которое с соответствующим решением задачи
(1)-(3) придавал минимально значение функционалу:
[ ]

∫[ [

]

]

∫∫

где
заданная функция, которая описывает
желаемое состояние управляемого объекта.
Для решения поставленной задачи применяется
метод динамического программирования и в результате,
управление находится в виде обратной связи в следующей
форме:
∫
∫

313

"AĞILLI İSTİXANANIN" İDARƏ EDİLMƏSİ
Tələbə:
Məmmədov Məmməd Şahbala oğlu
Hüseynov Rəhman Əli oğ
Şərəfli Rövşən Almaz oğlu
Kərimov Cahandar Cavid oğlu
III kurs, Qr.600.4S

Elmi rəhbər:
dos.S.F.Cəfərov

Avtomatlaşdırmanın
səmərəliliyi
sistemin
hazırlanmasında məqsədlərin qoyulmasından əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır: ya hansısa cari problemi həll edərək bir il
üçün ayrılmış resursları mənimsəmək, ya da istehsalatın ən
əhəmiyyətli problemlərini müəyyən edərək avtomatlaşdırmanın
inkişafını bir neçə il qabağa müəyyən etmək. Təəssüf ki, bəzi
müəssisələrdə tez-tez yenidənqurulma avtomatlaşdırma
sisteminin inkişafını strateji planlaşdırılmasına imkan vermir.
Belə yanaşmanın nəticəsi hissediləcək iqtisadi səmərəliliyin
olmaması və informasiya texnologiyalarının gözdən
düşməsidir. Buna baxmayaraq, hər hansı avtomatlaşdırma
sistemini yaradarkən ona çalışmaq lazımdır ki, o artıq mövcud
olan və səmərəli işləyən sistemə "uyğun gəlsin" və sonrakı
inkişaf üçün imkanlar açsın. Bunun üçün istehsalatın
avtomatlaşdırılmasına kompleks yanaşma lazımdır
Müasir istehsalat prosesləri böyük sahələrdə səpələnmiş
kompleks obyektləri (kompressorlar, nasoslar, vericilər,
rezervuarlar və s.) özündə birləşdirir. Bu zaman ayrı-ayrı
obyektlərdən məlumatın alınması və emalı
müəyyən
çətinliklərlə müşahidə olunur. Bu problemlər istehsalat
prosesinin kompleks avtomatlaşdırılması ilə həll edilir.
Müasir istehsalat proseslərinin kompleks avtomatlaşdırması
əksər hallarda müasir idarəetmə sistemlərinin tətbiqindən
aslıdır. Adətən yeni proqressiv üsulların tətbiqi ilə istehsalın
intensifikasiyası təmin edilir və istehsal olunan məhsulun
keyfiyyətinın yüksəlməsinə nail olunur.
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Vəziyyətdən
çıxış
yolu
müasir
informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiq olunmasıdır. Bu
zaman prosesin aparat-texniki və proqram vasitələrinin
köməyilə blok-modul prinsipi ilə avtomatlaşdırılması təklif
edilir.
“Ağıllı istixana”nın qurulması və idarə edilməsi üçün
idarəetmə qurğusu kimi “Arduino UNO” tipli kontrollerlərdən
istifadə olunmuşdur. Bu kontroller giriş çıxış kartları ilə təchiz
edilmiş və Processing/Wiring dilini dəstəkləyir. Kontrollerin
əsas parametrləri aşağıdakılardır:
 Mikrokontroller: 8 dərəcəliATmega328P mikrosxemi;
 Qida gərginliyi: 7-12V (maks. 20 V);
 14 ədəd rəqəmsal giriş/çıxışlar: (6 kanalda PWM(PilseWidth
 Modulation) mümkündür);
 6 ədəd analoq giriş: (10-bitlik Analoq-Rəqəm Çeviricisi);
 Proqram yaddaşı: 32 KB Flash;
 Operativ yaddaş (SRAM) : 2 KB;
 Daimi yaddaş (EEPROM): 1 KB;
 Takt tezliyi: 16 Mhs.
Onun
əsas
vəzifəsi
prosesin
effektli
idarə
edilməsidir.Çoxsəviyyəli
avtomatlaşma
sisteminin
qurulmasında, bir qayda olaraq, səviyyələr arasında
informasiya mübadiləsinin təşkili vəzifəsi öndə durur.
İşin məqsədi “Arduino UNO”
tipli
kontrollerlər
əsasında istixanada normal iş rejiminin təmin edilməsindən
ibarətdir. Bu məqsədlə vericilərdən(temperatur, nəmlik və s.)
alınan məlumat əsasında kontroller tərtib edilmiş proqrmı işə
salır.
Proqramın
nəticələrinə
əsasən
lazımı
icra
mexanizmləri(ventil, nasos və s.) idarə edilir.
Beleəliklə, prosesin(istixnanın) avtomatlaşdırılmasının bu
prinsiplər
əsasında(“intellektual”
vericilərin
və
icra
mexanizmlərinin, proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərin
tətbiqi) təşkili ilk olaraq texnoloji məlumatın dəqiq və
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vaxtında(real time) alınmasına, müxtəlif qurğuların və
sistemlərin səmərəli isteqrasıyası təşkil olunmasına və operativ
idarəetməni həyata keçirməyə imkan verir. Bu da son nəticədə
istehsalın və istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin artmasına
səbəb olur.
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПУЛЬСОВОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Студент:
Научный руководитель:
Сулейманов Анар Рауф оглы
доц.Aббасгулиев А.С.
III курс, группа 636.5
Любое отклонение в организме нарушает его
целостность, как функциональной системы. Один из
вопросов, который в настоящее время стоит перед
медицинской диагностикой – это найти причины
нарушения нормального функционирования организма и
устранить их недостатки.
Повышенное внимание к изучению пульсовых
сигналов организма объясняется его ролью при
исследовании сердечно – сосудистой системы, т.к. в
медицинских приборах регистрируемые с помощью
специальных датчиков пульсовые сигналы на основе
двенадцати параметров дают возможность учитывать
основные факторы в работе сердца человека.
При проверке пульса надо обратить внимание на
ритм,
напряженность,
быстроту
и
скорость
распространения пульсовых сигналов. Быстрота пульса
пропорциональна
к
количеству
ударов
сердца.
Существующие методы получения и обработки пульсовых
сигналов полностью не гарантируют точность полученных
результатов. Кроме этого характеристики пульса зависят
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еще и от движения крови в сосудах. Значит подчиняются
законам гемодинамики.
Проведенные
вычисления
показывают,
что
определение
пульса
существующими
методами
неэффективно с точки зрения оперативности. Чтобы
устранить эти недостатки создана ПАС – пульсовая
аналитическая система. ПАС относится к медицинским
аппаратам,
предназначенным
для
оперативной
диагностики состояния человека при помощи анализа
пульсовой вольны, снятой специальным датчиком.
Результатом анализа является комплексная оценка
функциональных систем. Эти оценки позволяют выявить
нарушения в состоянии человека. В пульсовой
аналитической системе используются теоретические
основы традиционной восточной пульсовой диагностики.
ARDUİNO KONTROLLERLƏRİ ÜZƏRİNDƏ
QURULMUŞ ÇOXFUNKSİYALI VERİCİ
Tələbə:
Ağayev Fuad Gülbala oğlu
IV kurs, qrup 617.4

Elmi rəhbər
dos.F.H.Ağayev

Arduino kontrollerləri əsasında bir sıra sənaye
parametrlərinin ölçülməsini,nəzarətetmə, siqnalizasiya vəs.
prosesləri yerinə yetirmək mümkündür.Arduino kontrollerləri
digər
kontrollerlərdən
tətbiq
edilməsinin
sadəliyi,
proqramlaşdırlmasının asan olması və geniş tətbiq olunma
imkanlarına görə fərqlənir. Bu kontrollerlə müxtəlif layihələrin
həyat keçirilməsi mümkündür və bu halda müxtəlif köməkçi
elementlərdən də istifadə edilir.Köməkçi elementlər kimi LCD
displey, səs modulları,jumper(birləşdirici naqillər), bred board
və s. istifadə edilir. Təklif edilən verici bir kontrollerlər
üzərində temperaturu, torpağın nəmlilik dərəcəsini, səviyyəni,
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məsafəni ölçməyə, eləcə də texnoloji proseslərdə və
obyektlərdə baş verə biləcək
yanğın təhlükəsinin
aşkarlanmasını həyata keçirməyə imkan verir.
Tepmeraturu ölçmək üçün LM335 analoq temperatur
sensorundan istifadə edilir, bu sensorun köməyi ilə müxtəlif
obyektlərdə temperaturun ölçülməsini həyat keçirmək olar,
məsələn konferens zallarda, salonlarda və s. Temeperaturun
qiymətini ya qoşulmuş kompüterdə, ya da LCD displeydə
görə bilərik.Sxem bir sıra üstünlüklərə malikdir: adi
termometrlərdən fərqli olaraq bu sxemdə temperatur müəyyən
səviyyəni keçdikdən sonra bred board üzərinə yerləşdirilən
buzzer(səs elementi) səs siqnalı vastəsilə məlumat verəcəkdir.
Maneəni və ona qədər olan məsafəni ölçmək üçün HCSR04 ultrasəs məsafə sensorundan istifadə edilir. Bu sensorla
işləmə zamanı əsas üstünlük maneəyə qədər olan məsafədən
asılı olaraq səs siqnalının gücünün (səsin yüksəkliyinin)
dəyişməsidir, belə ki, maneə daha uzaq məsafədə olarsa bu
zaman səs elementi nisbətən kiçik amplitudlu səs siqnalı hasil
edir, maneə yaxınlaşdıqca isə səs elementinin hasil etdiyi səs
siqnalının amplitudu böyüyür.
Nəmliliyin dərəcəsini ölçmək üçün isə DHT11 markalı
sensordan istifadə etmişik. Bunun vasitəsi ilə torpaqda
nəmliyin ölçülməsini və alınmış nəticəyə görə, məsələn,
suvarma sisteminin işə salınmasını təmin etmək mümkündür.
Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün IR tipli
yanğın sensordan istifadə edilir ki, bu sensor fotoelementlə
təchiz edilmişdir və bununlada alaovlanma baş verən halda
kontroller həm həyacan siqnalı hasil edir, həm də yanğın
təhlükəsizliyi sisteminin işə düşməsi üçün siqnal formalaşdırır.
Təklif edilən çoxfunksiyalı verici “İdarəetmə sistemləri
mühəndisliyi” kafedrasında yığılmış və laboratoriya şəraitində
yoxlamadan keçmişdir. Alınmış nəticələr vericinin analoji
qurğularla müqayisədə aşkar üstünlüklərə malik olduğunu – az
enerji məsrəfinə malik olması, çox funksiyalılığı, çəki-qabarit
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ölçülərinin kiçik olması, kompüterə asan qoşulması,
etibarlığının yüksək və maya dəyərinin aşağı olması ilə
fərqlənir.
İNTELLEKTUAL PLETİZMOQRAF QURĞUSU
Bakalavr:
Məlikova Könül Hicran qızı
IV kurs, qrup 657.4

Elmi rəhbər:
dos.A.S.Abbasquliyev

Pletizmoqrafiya yunan sözü olub tərcüməsi plēthysmos –
doldurma, böyütmə graphō – yazmaq, təsvir etmək deməkdir.
Pletizmoqrafiya bədən hissəsinin qanla doldurmasının tədqiqat
metodu olub, onun həcminin dəyişməsinin qrafik qeydiyyatına
və ya müvafiq elektrik hadisələrinə əsaslanır.
Həcm pletizmoqrafiyası –bədənin tədqiq olunan hissəsi
kondensatorun
lövhələri
arasında
yerləşdirilir
və
kondensatorun həcminin dəyişməsi qeydə alınır.
İmpedans
pletizmoqrafiya
–
bədən
hissəsinin
impedansının (müqavimətlər həcminin cəmi) dəyişməsinin
qeydiyyatına əsaslanır. Reoqrafiyadan fərqli olaraq impedans
pletizmoqrafiyada daha yüksək tezlikli cərəyandan istifadə
edilir.
Mexaniki pletizmoqrafiya – hidravlik və (və ya)
pnevmatik sistemin köməyilə bədən üzvünün həcminin
dəyişməsinin qeydedici qurğuya ötürülməsini həyata keçirən
pletizmoqraf.
Okklyuzion pletizmoqrafiya – ətrafların mexaniki
pletizmoqrafiyası olub, sıxan manjetlər venoz axını dayandırır,
sonra ətrafların həcminin artmasını qeyd edir.
Orbital pletizmoqrafiya – göz bəbəyinin yumşaq
əzələlərinin pletizmoqrafiyası.
Pletizmoqraf ilk dəfə on yeddinci əsrdə daxili orqanların
qan tutumunu eksperimental tədqiq etmək üçün tətbiq
edilmişdir. Həmin qurğu xüsusi kapsulalarda yerləşdirilmişdi
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və onkoqrafiya adlanırdı. Klinikalarda pletizmoqraf on
doqquzuncu əsrdən tətbiq olunmağa başlanmışdır və ətraf
arteriyaların qanla dolmasının tədqiqi üçün nəzərdə
tutulmuşdu. Keçən əsrdə metodun nəzəri əsaslarının işlənməsi
başa çatdırıldı
- Pletizmoqrfın köməyilə artereial qan axınının,
venaların tonusunun, arterial və venoz təzyiqin ölçülməsi
metodikası yaradılmış ;
- Pletizmoqrafın
köməyilə
dərinin
(barmaq
pletizmoqrafiyası), skelet əzələlərin, kəllə daxili , kəllə xarici
qan axınlarının hovuzların (orbital pletizmoqrafiya), burunun
selikli qişa (rinopletizmoqrafiya) damarlarının funksiyalarının
öyrənilməsi metodikası hazırlanmışdır.
Pletizmoqrafiya diaqnostik metod kimi əsasən damar
xəstəliklərində reqionar qan axınının, arteriya və venaların
tonusunun vəziyyətini və pozulma dərəcəsini obyektiv
qiymətləndirilməsi, damarların orqanik və funksional
xəstəliklərinin diferansial diaqnostikası üçün, həmçinin
damarların funksiyasının bərpası məqsədilə aparılan
müalicənin səmərəliliyinə nəzarət üçün istifadə olunur.
Xüsusən qiymətli informasiyanı eyni xəstənin zədələnmiş və
zədələnməmiş damarlarının simmetrik tədqiqatında almaq olur.
Eyni hal farmakoloji yoxlamalar apararkən və funksional
yükləmələrin təsirilə pletizmoqramma dinamikasına da aiddir.
ПОСТРОЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ - ЭКСПЕРТНЫХ
ОЦЕНОК ОТНОСИТЕЛЬНО ДИНАМИКИ РОСТА
ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБОРУДОВАНИИ ЭЛОУ-АВТ
ДЛЯ ПУСКОВОГО РЕЖИМА.
Студент:
Научный руководитель:
Мирзаева Хадиджа Яшар к.
Доц. А.А.Сафарова
4 курс, группа 620.4
При эксплуатации крупнотоннажных установок
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первичной
переработки
нефти
возникает
задача
управления пусковыми операциями в энергосберегающих
режимах, в решении которой важная роль отводится
построению математических моделей пусковых процессов.
Уровень сложности установки ЭДОУ АВТ-2 не позволяет
использовать традиционные математические методы для ее
моделирования и оптимизации управления в режиме
пуска. Однако пуски все-таки редкие события с большим
многообразием исходных состояний и наличием ряда
ограничений, что практически исключает повторяемость
пусковых
территорий.
Проведенные
исследование
показывают, что наиболее актуальным показателем
интенсивности ведения пусковых процессов является
значение температуры в кубе сырьевой колонны. В связи с
изложенным,
очевидно,
присутствует
актуальная
потребность построение базы данных - экспертных оценок
относительно
динамики
роста
температуры
в
оборудовании ЭЛОУ-АВТ для пускового режима.
Построение базы данных - экспертных оценок для
каждой вершины графа сопровождается следующей
последовательностью действий:
1) определение допустимого диапазона управления.
2) определение диапазона изменения
времени
достижения вершины .
3) проведения опроса методом последовательных
интервалов в целях выяснения распределения на оси
времени категории субъективных вероятностей для
каждого дискретного значения параметра управления
4)построение интервальных шкал вероятности по
результатам экспертизы .
.В соответствии с постановкой задачи оценивания,
решение может быть найдено с применением статических
методов.
Статические
методы
основаны
на
предположении, что отклонение оценок экспертов от
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истинных происходит в силу случайных причин; задача
состоит в том, чтобы восстановить это истинное значение с
наименьшей
погрешностью.
Статические
методы
позволяют определить согласованность мнений экспертов,
значимость полученных оценок и так далее.
Анализ существующих экспертиз показывает, что в
процессе их построения можно выделить следующую
последовательность действий:
1)Исследователь находит множество допустимых
оценок Ω, в котором содержится искомая оценка
2) исследователь определяет множество допустимых
оценок Ωэ, из которого осуществляют выбор эксперты
3) каждый эксперт выбирает свою оценку , то есть
решает задачу выбора наилучшей оценки из Ωэ . При этом
эксперты могут взаимодействовать между собой.
4)
По
заранее
разработанному
алгоритму
исследователь производит обработку полученной
от
экспертов информации и находит результирующую оценку
из Ω, являющуюся решением исходной задачи оценивания.
5) Если полученное решение не устраивает
исследователя, он может предоставить экспортам
дополнительную информацию, то есть организовать
обратную связь, после чего они вновь решают
соответствующие задачи выбора.
ОЦЕНКА ПОДХОДОВ И ПРОБЛЕМ В АВТОМАТИЗАЦИИ
КАФЕДРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Студент
Азизов Исмаил Эмил оглу
IV курс, группа 6744.4

Научный руководитель
Асс. Исмайылов Эльвиз

Актуальность работы связана с тем, что в настоящее время
процесс автоматизации затронули не только производственную,
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техническую и технологическую сферы деятельности
человечества, но и информационное пространство; в частности
библиотеки. Уже сложно представить жизнь общества без
понятий как глобалный сеть, телекоммуникации и т.д.
Автоматизация больше всего затронула информационную
сферу, так как именно информация нуждалась и нуждается в
быстром поиске, отборе и хранении, а так же в обеспечении
доступа к ней. Библиотеки как основные информационные
центры наиболее сильно испытали на себе процесс
автоматизации.

Алгоритм разработанной программы
Автоматизация

библиотек
323

позволила

работникам

библиотечной сферы избавится от многих рутинных процессов,
что обеспечило наиболее быстрое, полное и качественное
обслуживание пользователей информацией, потоки которой с
каждым годом увеличивается.
Цель
работы
–
раскрыть
сущность
процессов
автоматизации кафедральный библиотеку.
Задачи работы заключаются в следующем:
1. Раскрыть историю развития автоматизации;
2. Изучить современное состояние библиотек;
3.Рассмотреть и выявить проблемы и перспективы развития
автоматизации кафедральный библиотеку.

YÜKLƏNMİŞ ADİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR
SİSTEMİNƏ NƏZƏRƏN BİR OPTİMAL İDARƏETMƏ
MƏSƏLƏSİNİN ƏDƏDİ HƏLLİ
Magisrt:
Əliyeva Nigar Utarud qızı
II kurs, qrup A6426

Elmi rəhbər:
prof. V.M. Abdullayev

Aşağıdakı
l
du ( x)
 A( x)u ( x)   B s ( x)u ( x s )  C ( x), x  [ x0 , x f ] , (1)
dx
s 1
yüklənmiş adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan və
u ( x0 )  u 0
(2)
başlanğıc şərtlərlə verilmiş Koşi məsələsinə baxılır.
Burada u (x)  naməlum n ölçülü vektor funksiya,

u( x)  R n ; A(x) və B s (x) s  1,2,..., l - n  n ölçülü kəsilməz
matris funksiyalar, C (x) - n ölçülü vektor funksiyası və u0
verilmişdir. x  ( x1 , x2 ,..., xl )T - [ x0 , x f ] parçasında yüklənmə
nöqtələridir.
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Məsələ aşağıdakı funksionalı minimallaşdırmaqla
x s  [ x0 , x f ] , s  1,2,..., l yüklənmə nöqtələrinin yerlərinin
bərpasından ibarətdir:
xf

J ( x )   1  f 0 (u ( x), u ( x ))dx   2 1 ( x ) .

(3)

x0

İşdə yüklənmiş nöqtələrin yerlərin təyini üçün birinci
tərtib optimallaşdırma üsulunun tətbiqi ilə məsələnin ədəi həll
üsulu təklif olunmuşdur. Test nümunələr əsasında ədədi
eksperimentlər aparılmış və alınan nəticələr analiz edilmişdir.
İNTEQRAL HOLL ÇEVİRİCİSİ ƏSASINDA
NEFT AVADANLIĞI HİSSƏLƏRİNİN
DEFEKTOSKOPİYASI
Tələbə:
Ələkbərov Abbas Mehman oğlu
IV kurs, qrup 619.4

Elmi rəhbər
dos.R.Ə.Zeynalov

Defektoskopiya nəzarəti texniki qurğuların texniki və
iqtisadi göstəricilərini yüksəltmək üçün onlarda tətbiq olunan
ilkin informasiya çeviricilərinin inteqral yığımıdır.Onların
tətbiq olunmalarının böyük əhəmiyyəti vardır.İnteqral yığımlı
vericilər əsasında qurulmuş ilkin infirmasiya çeviricilərin
mürəkkəb konfiqurasiyalı hissələrində kiçik həndəsi ölçülərdə
mikroçatların aşkar edilməsi zamanı tətəbiq edilə bilər.Maqnit
sahasinin inteqral vericilərində əsasən Holl effektindən geniş
istifadə olunur.
Holl çevircisi - iş prinsipi Holl effektinə
əsaslanan, maqnit sahəsinin induksiyasını ölçmək üçün istifadə
olunan texniki cihazdır.Çevirici element Holl gərginliyin
maqnit sahəsindən xətti asılığı olan yarımkeçiricidən
düzəldirilir.Holl hadisəsinin mahiyyəti aşağıdakılardan ibrətdir.
Əgər elektrik keçirən materialdan hazırlanmış lövhəni
müəyyən maqnit induksiyalı maqnit sahəsində yerləşdirsək,
325

onda maqnit sahəsinə və cərəyana perpendukliyar olan elektrik
hərəkət qüvvəsi yaranacaqdır.Maqnit sahəsində hərəkət edən
cərəyan daşıyıcılarına Lorens qüvvəsi təsir edir.Bu qüvvə
elektronların hərəkət trayektoriyasını əyərək dəyişdirmiş
olur.Lövhənin əks tinlərində Holl e.h.q-i adlanan e.h.q yaranır.
Bu Holl e.h.q lövhədən axan cərəyanla lövhəyə perpendukliyar
təsir edən maqnit induksiyasının hasilinə mütənasib olur.
En=
Holl lövhəsinin çıxış e.h.q-si yükdaşıyıcıların
sıxlığından aslı olur.Holl e.h.q lövhənin materialının yük
daşıyıcılarının sıxlığı azaldıqca yüksəlməsi baş verir.Bir qayda
olaraq Si yarımkeçirici materialından hazırlanan kristallar
tenzorezistiv effektə malik olurlar.Bu effektin alınmasına əsas
səbəb onun elektrik müqavimətinin mexaniki gərginliklər
olduqda dəyişməsidir.Holl vericisi əsasında defektoskopiya
ilkin informasiya çeviricisi işlədikdə bu effektin təsirini
azaltmaq lazım gəlir.Neftmaşınqayırma defektoskopiyasında
qarşıda duran əsas texniki məsələlərdən biri də mürəkkəb
konfiqurasiyalı hissələrdə kiçik sahələrdə mikroçatlar, daxili
boşluqlar və mühafizə örtüklərinin qalınlığının buraxılabilən
normalara uyğun gəlməməsi kimi deffektlərin aşkarlanması
işləridir. Bu məsələnin müəyyən qədər öhtəsindən kiçik
həndəsi ölçülü ilkin informasiya çevricisinin yaradılması ilə
həll etmək olar. Bu baxımdan inteqral yığım texnologiyası
əsasında hazırlanmış inteqral holl vericilərinin öyrənilməsi və
onun maşınqayırma defektoskopiyasında tətbiqi böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
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“İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT”
BÖLMƏSİ
SƏNAYE MÜƏSSISƏLƏRINƏ TƏTBIQ OLUNAN
YENILIKLƏRIN RƏQABƏT QABILIYYƏTINƏ TƏSIRI
Magistr:
Abbaslı Osman Gündüz oğlu
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər
b/m Novruzov A.Ə.

Hazırda ölkə iqtisadiyyatlarının məhsuldarlıq səviyyəsi
və istehsal quruluşu sabit iqtisadi inkişafı təmin etmək və rifah
halını yüksəltmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məhsul və xidmət çeşidinin getdikcə artdığı bir dövrdə bazarda
fərq yaratmaq, yeni məhsullar hazırlamaq və bu rəqabətdə bir
addım önə keçmək məqsədilə şirkətlərin araşdırma və inkişaf
etdirmə fəaliyyətlərinə yönəlməsi tendensiyası müşahidə
olunur.
Müəssisənin həyata keçirdiyi araşdırma və tədqiqat işləri
onun innovasiya fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Müəssisənin
innovasiya fəaliyyəti məhsulların keyfiyyətinin və texniki
səviyyəsinin yüksəldilməsinə, məhsul çeşidlərinin artmasına və
yenilənməsinə şərait yaradaraq onun kommersiya nəticələrinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Ölkələrin araşdırma və inkişaf etdirmə xərclərinin
məbləği ilə onların iqtisadi inkişafı, rəqabətqabiliyyətlilik
səviyyəsi və gəlirləri arasında böyük əlaqə vardır. Ölkənin
araşdırma xərclərinin həcminə təsir edən edən faktorlara
ölkənin inkişaf səviyyəsi, iqtisadiyyatın və sənayenin strukturu,
ölkədə olan böyük şirkətlərin sayı, texniki personalın hazırlılıq
səviyyəsi, ölkənin elm və texnoloji infrastrukturu, xarici
bazarlara çıxma imkanları, bu sahəyə olan dövlət dəstəklərinin
həcmi və s. aid etmək olar. Belə fəaliyyətlərə çəkilən xərclər
ölkə iqtisadiyyatına bir sıra üstünlüklər qazandırır:
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- Rəqabət üstünlüyü;
- Xarici investisiyanın cəlb olunması;
- Məhsuldarlıq artımı;
- Texnoloji asılılığın azaldılması.
Rəqabət – bazarda çıxış eləyən müəssisələr arasında
qarşılıqlı fəaliyyət, qarşılıqlı əlaqə və mübarizənin iqtisadı
prosesi kimi öz məhsulunun satışı üçün əlverişli imkanların
yaradılması, istehlakçıların tələbatının təmin olunmsası və daha
çox gəlirin əldə olunması məqsədinı daşıyır.
Rəqabətdə olan firmaların fəaliyyətlərinin tədqiq
olunması üç mərhələli sistemli tədqiqatdan ibarətdir: fəaliyyətdə olan və potensial rəqiblərin müəyyən olunması; rəqiblərin fəaliyyətlərinin, məqsəd və strategiya göstəricilərinin
təhlili; - rəqiblərin fəaliyyətlərinin güclü və zəif tərəflərinin
müəyyən olunması.
Rəqabət qabiliyyətinin idarə olunması – məlumatın
daima təkmilləşdirilməsi, mütəmadi olaraq onun yeni satış
kanallarının, yeni alıcı qruplarının axtarılması, servis
xidmətinin, reklamın yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər
məcmusudur.
NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTİSMAR
XƏRCLƏRİNİN İQTİSADİ-RİYAZİ MODELLƏRLƏ
QİMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.
Tələbə:
Abbasova Şölə Vahid qızı
VI kurs, qrup 715.4

Elmi rəhbər:
dos.İsayev K.H.

Bazar münasibətləri şəraitində müəssiənin istehsal etdiyi
əmtəənin miqdarı onun istehsal xərcləri səviyyəsindən
bilavasitə asılıdır. Məlumdur ki, istehsal xərcləri məhsulun
maya dəyərini təyin edir, pul ifadəsində məhsul vahidinə və
istehsal edilən bütün məhsula hesablanmış bütün növ material
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və əmək haqqına çəkilən xərcləri ifadə edir. Məhsulun maya
dəyəri obyektiv fəaliyyətdə olan iqtisadi kateqoriya kimi nəzəri
məzmuna malikdir və müəssənin mənfəətlə işləməsi, istehsal
səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün onun aşağı salınması çox
vacib şərtlərdəndir.
Son
zamanlar
respublikanın
neftqazçıxarma
müəssisələrində neft hasilatını səciyyələndirən texniki-iqtisadi
göstəricilərin pisləşməsi tendensiyası müşahidə olunur. Bu, bir
tərəfdən uzun illər istismar edilən neft yataqlarında ehtiyatın
azalması meyli bunula da cari hasilatın azalması ilə izah
edilirsə, digər tərəfdən hasilatın sabitləşdirilməsi və
artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərə sərf edilən xərclərin
artması ilə izah olunur. Bu neft yataqlarının işlənməsi hər
şeydən əvvəl ehtiyatların mənimsənilməsi, məhsulun sulaşma
faizinin artması, hasilatın təcrübi olaraq mexanikləşdirilmiş
üsulla yerinə yetirilməsi ilə fərqlənirlər. Yuxarıda adları
çəkilən amillərin fəliyyəti ilə hasil edici quyuların debiti kəskin
azalmış, lakin buna baxmayaraq bu yataqlardan alınan hailat
həcmi ümumi hasilat həcmində böyük xüsusi çəkiyə malik
olaraq qalır. Bütün bunlar həmin yataqların işlənməsinin
səmərəliliyinin artırılmasını neftçilər qarşısında günün vacib
məsələsi kimi qoyur. Bu problemin mühüm istiqamətlərindən
biri neft hasilatı maya dəyərinin dəyişmə tendensiyasının, onun
səviyyəsini müəyyən edən amillərin müəyyən edilməsi, neft
yataqlarının işlənməsi səmərəliliyinin artırılması üçün istehsal
xərclərinin
aşağı
salınması
ehtiyatlarının
müəyyən
edilməsindən ibarətdir.
Müasir dövrdə neftqazçıxarma müəssisələrində istismar
xərclərinin hesablabnmasında iqtisadi-riyazi modellərdən
istifadə olunur.
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DAYANIQLI INKIŞAF KONSEPSIYASININ
FORMALAŞMASI
Magistr:
Elmi rəhbər:
Əhmədov Anar Sahəddin oğlu
dos. Zeynalova S.C
II kurs, qrup A7116
Dayanıqlı iqtisadi inkişaf konsepsiyasının formalaşma
mənbəsi “Davamlı İnkişaf” fikrinin,düşüncəsinin və nəhayət
tarixi,siyasi-iqtisadi proseslər nəticəsində konsepsiyasının
yaranması ilə bağlıdır. Dayanıqlı iqtisadi inkişaf ilk dəfə olaraq
əsaslı surətdə və ciddi şəkildə İtaliya biznesmeni və alimi
A.Peççei tərəfindən 1968-ci ildə yaradılan “Roma klubu”-nun
məruzələrində araşdırılmağa başlanmışdır.Həmin klubun fəal
üzvləri olan ABŞ-ın Massaçuset Texnologiya İnstitutunun
professor C.Forester , R.Medouz, M.Meşaroviç və E.Pestelin
müvafiq olaraq “Dünya dinamikası”, “Artım həddi”,
“Bəşəriyyət yol ayrıcında” kitab və məqalələrində planet
miqyasında əhali artımı, ərzaq problem, təbii və ətraf mühitin
çirklənməsi, bərpa olunmayan təbii sərvətlərdən istifadənin
həddinin keçməsi,capital qoyuluşu,vəs məsələlərin həmçinin
cəmiyyət və yoxsullarla varlılar arasında get-gedə uçuruma
çevrilən dərinləşən və daha da ziddiyyətli xarakter alan
münasibətlərin problemə çevrilməsi beynəlxalq arenada
alimlərin
diqqətinə
çatdırılmış
və
ətraflı
şərh
olunmuşdur.Davamlı inkişaf anlayışı öz ətraflı və geniş şərhini
1987-ci ildə Q.X.Brutlandın rəhbərlik etdiyi BMT-nin “Ətraf
Mühit və İnkişaf” Komissiyasının hazırladığı ”Bizim ümumi
gələcəyimiz” adlı məruzədə tapmışdır.
BMT-nin təşəbbüsü ilə 1992-ci il 13-14 iyunda
Brazilyanın Rio-de Janeyro şəhərində “Ətraf mühit və Davamlı
İnkişaf” üzrə keçirilən Beynəlxalq konfrasında “XXI əsrin
gündəliyi” və “Rio Bəyannaməsi” qəbul edilməklə,Davamlı
inkişafın əsas müddəaları və strateji istiqamətləri bu sənədlərdə
daha geniş və ətraflı əks etdirildi.Qeyd etmək lazımdır
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ki,Davamlı və Dayanıqlı iqtisadi inkişaf konsepsiyasının
əsasını belə bir sivil yanaşma təşkil edir ki,sosial-iqtisadi
sistemlərin və inkişaf modellərinin xarakterindən asılı
olmayaraq milli iqtisadiyyatın elə bir inkişafını təmin etmək
lazımdır ki, elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi və inkişafı
gücləndikçə bütün səviyyələrdə insanların davamlı yaşayış
prinsipləri gözlənilsin və ətraf mühitin tarazlığı pozulmasın.
Dayanıqlı İqtisadi İnkişaf Konsepsiyasının bazis iqtisadi
strukturunun əsasını əhalinin hər bir nəfərinə düşən real ÜDMin həcmi, artım tempi və nəticələri başlığı altında əsas məqsəd
və vəzifəsi institusional sektorlar üzrə investisiyalar olan
iqtisadi inkişafın ən əsas 3 fəaliyyət və göstəricisi :
1. Hər nəfərə düşən regional ümumi daxili məhsulun
(ÜDM) dispersiyası (bölüşdürülməsi)
2. Xalis milli gəlir
3. Ev təsərrüfatının qənaətinin artım sürətinə
əsaslanan bu 3 istiqamətin xüsusiyyətlərinin vacibliyinə
əsaslanır.
BEYNƏLXALQ BIZNESDƏ
RƏQABƏTQABILIYYƏTLILIK
Bakalavr:
Səfərova Aydan Cabir qızı
III kurs,759.5

Elmi rəhbər:
dos.S.C.Zeynalova

Müəssisənin
beynəlxalq
bazarların
“amansız”
rəqabətində uğur qazanmasının vain şərti- onun yarandığı
ölkənin həmin sahə üzrə digərlərindən daha çox rəqabət
üstünlüklərinə malik olmasıdır. Bu üstünlüklər sistem halını
aldıqda
ölkənin
beynəlxalq
rəqabət
qabiliyyətini
formalaşdırmış olur. Ölkə nə qədər geniş miqyaslı və
uzunmüddətli üstünlüklərə malik olarsa, mövcud müəssisələri
də bir o qədər çox uğur qazanacaq, rəqabət potensiallı yeniləri
yaranacaq. Bu səsəbdən də beynəlxalq rəqabət gücünün
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yüksəldilməsi problemi müasir bazar iqtisadiyyatı ölkələrinin
hər birinin iqtisadi siyasətində prioritet məqsədlərdən biridir.
Rəqabət üstünlükləri nəzəriyyələrindən ən müasiri
iqtisadi ədəbiyyata amerika iqtisadçısı Maykl Porter tərəfindən
XX əsrin 80-90-cı illərində gətirilmişdir. O, “Millətin rəqabət
qabiliyyəti” konsepsiyasında rəqabət qabiliyyətinin tədqiqinə
şirkətlər səviyyəsində başlamış, dünya bazarlarında uğur
qazanmış şirkətlərin strategiyalarını təhlil etmişdir. M.Porter
belə qənaətə gəlmişdir ki, o şirkətlər dünya bazarında uğur
qazanırlar ki, onların yarandığı ölkənin malik olduğu ümumi
rəqabət qabiliyyəti amilləri digər ölkələrdəkindən üstündür.
Beləliklə də ölkənin rəqabət qabiliyyəti anlayışına aşağıdakı
izahı vermişdir:
Rəqabət qabiliyyəti- millətin məxsus olduğu insan, təbiət
və kapital ehtiyatlarından istifadə nəticəsində əldə edilən
məhsuldarlıqla müəyyən olunur. Məhsuldarlıq ölkədə həyat
sviyyəsini şərtləndirir.
M.Porter hesab edir ki, bütün ölkələr öz iqtisadi inkişaf
prosesində analoji mərhələlərdən keçir və bu ölkələrin dünya
bazarlarında apardıqları rəqabətin xaraketri məhz onların
iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılıdır. O ölkələrin beynəlxalq
rəqabət qabiliyyətinin hansı amilə əsaslanması baxımından
ölkələrin iqtisadi inkişafının mərhələlərini qeyd etmişdir:
-istehsal amilləri əsasında rəqabət;
-investisiya əsasında rəqabət;
-innovasiyalar əsasında rəqabət;
-sərvət əsasında rəqabət üsütünlüyü.
g

Istehsal
amilləri
əsasında

Iqtisadi artım
Investisiya
əsasında
rəqabət

Tənəzzül
Innovasiyal
ar əsasında
rəqabət
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Sərvət
əsasında
rəqabət

Rəqabət qabiliyyətinin ilk üç mərhələsi iqtisadi artımla
nəticələnir. Dördüncü mərhələdə isə iqtisadi artım tədricən
zəifləyir və nəticədə enmələr baş verir. Rəqabət qabiliyyətinin
hər mərhələsi stimullaşdırıcı tədbirlər tələb edir.Ölkənin
rəqabət qabiliyyətini formalaşdıran amillərin təsnifatında isə
M.Porterin yanaşması dolğundur. Rəqabət nəticəsində
məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, dünya bazarına
rəqabət qabiliyyətli məhsulla çıxmağa imkan verir.
РАЗВИТИЕ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Студент:
Научный руководитель
Алекберова Айсель Мураз к.
доц. Н.Г.Аббасова
IV курс, 712.4 гр.
Ведущую
роль
в
зарегистрированном
в
Азербайджане за последние 8 лет стремительном
экономическом развитии играет нефтяной сектор. Не
смотря на это, в общеэкономическом росте на передний
план в последние годы выходит ненефтяной сектор.
Согласно официальной статистике и макроэкономическим
показателям за последние 8 лет рост ненефтяного сектора
составил больше 2,2 раз. Стратегия, рассчитанная на
направление нефтяной прибыли на диверсификацию
экономики, оправдала себя. Как и любая страна
пережившая переходный период, для построения сильной
экономики Азербайджан также воспользовался своими
природными ресурсами, но за счет доходов, полученных от
продажи
данных
ресурсов,
добился
успеха
в
диверсификации экономики и снижения до минимума её
зависимости от нефти. В результате данной стратегии
продолжает наблюдаться последовательная тенденция
роста
в
строительной,
туристической,
сельскохозяйственной, транспортной, информационной
сферах, а также в сфере коммуникационных технологий. В
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качестве показателя данной тенденции можно привести
создание за последние 8 лет более 1 миллиона новых
рабочих мест, большая часть которых приходится на долю
ненефтяного сектора.
Приоритетные отрасли
Основными приоритетными отраслями в развитии
ненефтяного сектора в Азербайджане считаются сельское
хозяйство, туризм, информационно-коммуникационные
технологии,
обрабатывающая
промышленность.
Международные финансовые институты особо отмечают
важность сельскохозяйственной и туристической отраслей.
Так, 44% занятого населения страны трудятся именно в
данной сфере. По этой причине для развития сельского
хозяйства в стране осуществляются последовательные
государственные программы, проводятся реформы,
привлекаются
новейшие
технологии.
Согласно
приведенным в отчете Кабинета Министров цифрам по
отношению
к
2003-м
году
производство
сельскохозяйственных продуктов в стране в 2011-м году
выросло на 34%. А за последние три года темп роста
общих сельскохозяйственных продуктов составил в
среднем 2,5%. Тесно сотрудничающий с Азербайджаном
Азиатский банк развития также считает сельское хозяйство
и туризм ведущими направлениями развития в стране
ненефтяного сектора. Банк считает, что субсидирование
производителей сельскохозяйственных продуктов и
сохранение налоговых уступок для них помогают
развитию сельскохозяйственной отрасли, обладающей в
Азербайджане большим потенциалом. Так, богатый
туристический потенциал Азербайджана и стремительное
развитие в последние годы туристической инфраструктуры
в стране обещают большие доходы для страны в данном
направлении ненефтяного сектора.
Программы и меры обеспечивающие развитие
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На сегодня производимые в Азербайджане продукты
ненефтяного сектора, в том числе электрические машины и
оборудование,
запчасти,
продукты
химической
промышленности, строительные материалы, готовые
текстильные продукты и т.д., экспортируются в различные
регионы.
BEYNƏLXALQ BIZNESDƏ AUTSORSINQ
Tələbə:
Səmədzadə Aysel Aydın qızı
III kurs, 759.5

Elmi rəhbər:
dos.S.C.Zeynalova

“Autsorsinq” nə deməkdir? "Autsorsinq" ("outsoursing")
ingilis sözüdür, "outside resource using" ("kənar mənbədən
istifadə etmək") söz birləşməsindən əmələ gəlib, biznes dilində
desək, şirkətin qeyri-effektli və ya az effektli fəaliyyət
növünün daha üstün keyfiyyət göstəricilərinə malik peşəkar
tərəfdaşlarına ötürülməsi deməkdir.
"Autsorsinq" məfhumu XX əsrin fenomeni kimi qəbul
edilib və yalnız XX əsrin 80-ci illərindən biznes aləmində bir
istiqamət kimi geniş yer almağa başlayıb. "Autsorsinq" sözü
termin olaraq ilk dəfə 1989-cu ildə "Eastman Kodak" şirkəti
tərəfindən istifadə edilmişdir. Onlar İT xidmətlərini başqa
şirkətə ötürməklə bu istiqamətdə daha üstün keyfiyyət
göstəricilərinə nail ola bildilər.
Autsorsinq xidmətlərinin formalarına aşağıdakılar aiddir:
1.Tam autsorsinq - müəssisənin müəyyən bir prosesinin
tam halda kənar bir təşkilata verilməsi.
Misal: "Microsoft Corporation" şirkətinin işçilərinin
təhsillərinin artırılması autsorsinq şirkətə həvalə edillib.
2.Hissəvi
autsorsinq müəssisənin
müəyyən
proseslərinin yalnız bir hissəsinin kənar bir təşkilata həvalə
edilməsi.
Misal: "General Motors" şirkəti avtomobillərinin
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istehsalında yalnız bir xəttin avtomatlaşdırılması işini
"Electronic Data Systems" şirkətinə həvalə edib.
3.Təkmilləşdirilmiş autsorsinq - autsorsinq xidmətlərinin
yeni istiqamətlərindən biridir. Burada söhbət şirkətin bir neçə
funksiyasının kənar şirkətlərə verilməsindən gedir.
Misal: "Apple Computer" korporasiyası 70 % istehsalat
funksiyalarını "Tokyo Electric Power Company", "Regis
Mckenna" və s. kimi şirkətlərə autsorsinq edib.
Autsorsinq fəaliyyət növündə müxtəlif xarici mənşəli
ifadələr işlənilir.
Müasir biznesdə autsorsinq iqtisadiyyatın ən dinamik
inkişaf edən sahələrinin başında dayanır. Aparılan
araşdırmalara görə yaxın 10 ildə dünya ixracının 70%-ən
çoxunu
məhz
outsorsinq
təşkil
edəcək.
Əlbətdə autsorsinq sabahın biznesidir, əlbətdə biznesin inkişafı
üçün həyatı əhəmiyyət daşıyır lakin unutmaq olmaz biznesdə
bəzi dəyərlər var ki onların autsorsinqi yol verilməzdir.
Autsorsinq təcrübəsi dünyada ən geniş yayılmış xidmət
növüdür. Müasir biznesdə autsorsinq iqtisadiyyatın ən dinamik
inkişaf edən sahələrinin başında dayanır. Bu xidmət növlərinə
tələbat gündən günə artır. Şirkətlərin əksəriyyəti maliyyə,
reklam, hüquq və kadr xidmətlərini autsorsinq şirkətlərinə
həvalə edirlər. Bu həm vaxt itkisi baxımımdan və eyni
zamanda maliyyə cəhətdən çox əlverişlidir
ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN
İSTİFADƏNİN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN
QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI
Tələbə:
Əhmədov Novruz Miri oğlu
III kurs, qrup 705.4

Elmi rəhbər:
prof. Suleymanov Q.S.

Alternativ energetika - təbiətin kirlənməsinin qarşısını
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almaq məqsədi ilə işlənən enerji çeşidlərinin ümumiləşmiş
adıdır. Alternativ energetika daha çox gələcəyə yönələn
perspektiv sahədir. O bu gün o qədər də çox yayılmamış, ancaq
ətraf mühiti təmizlikdə saxlamaq və iqtisadi səmərililik
baxımından əlverişlidirlər. Alternativ enerji mənbələri dedikdə
əsasən aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
Biokütlə enerjisi, Külək enerjisi, Günəş enerjisi,
Geotermal enerji, Dalğa enerjisi, Nüvə parçalanmasından
yaranan enerji, Qabarma-çəkilmə enerjisi, Dünya okeanının
termik enerjisi.
Son dövrlərdə dünya ölkələri sürətlə bərpa olunan
alternativ enerji mənbələrinə keçidi prioritet məsələyə
çeviriblər. Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsini
və onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə vurulan külli
miqdarda ziyanı nəzərə alaraq, hazırda dünyanın əksər inkişaf
etmiş ölkələrində bərpa olunan enerji mənbələrdən geniş
istifadə edilir. Statistik məlumatlara görə, inkişaf etmiş
ölkələrdə ümumi istehsal olunan enerjinin təqribən 15 faizi su
elektrik stansiyaları da daxil olmaqla, alternativ enerji
mənbələrinin payına düşür.Bu sahədə ABŞ, Kanada, Almaniya,
Finlandiya, Norveç, Danimarka, İspaniya, Yaponiya və Çin
daha qabaqcıl mövqe tuturlar.
Azərbaycan iqtisadiyyatının ən inkişaf etmiş sahələrindən
biri də energetika sektorudur. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin birbaşa təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət
Rayonlararası Elektrik Stansiyasının (DRES) və Şəmkir SES-in
tikilməsi, nəinki enerji sahəsinin, o cümlədən, Azərbaycan
iqtisadiyyatının bütün sahələrinin daha da inkişafına səbəb
olub. Müstəqillik qazanıldıqdan sonra xarici investisiyalar üçün
əlverişli şəraitin yaradılması və onların sürətlə ölkə
iqtisadiyyatına cəlb edilməsi nəticəsində energetika sahəsinə
güclü sərmayə axını başladı.
Bərpa olunan enerji mənbələri Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətlidir, lakin Azərbaycanda hidroenerjidən başqa
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praktikada bərpa olunan enerji sahələri çox azdır. Buna
baxmayaraq alternativ enerji mənbələrindən istifadə etmək
məqsədilə 21 oktyabr 2004 cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan Respublikasında
alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə
olunması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
sərəncamı qüvvəyə minmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi
ölkənin təbii potensialından istifadə etməklə bərpa olunan və
ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən enerji istehsalını
genişləndirməkdən və karbohidrogen enerji resurslarından daha
səmərəli istifadə edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
NEFTİN QİYMƏTİNİN FORMALAŞMASINDA
BEYNƏLXALQ MEXANİZMLƏR
Tələbə:
Məmmədov Əkbər Sabir
IV kurs, qrup 701.4

Elmi rəhbər:
prof. Q.Ə.Səfərov

Ölkə gəlirlərinin əsas mənbəyi və strateji cəhətdən böyük
əhəmiyyətə malik olan neftin qiyməti beynəlxalq bazarda
yalnız onun hasilatı və emalına çəkilən xərclərlə müəyyən
edilmir. Onun qiymətinin formalaşmasında bir sıra beynəlxalq
mexanizmlər rol oynayır.
Daxili bazarda olduğu kimi beynəlxalq bazarda da
qiymətlər tələb və təklif əsasında tənzimlənir. Lakin neft digər
məhsullardan fərqli olaraq digər mexanizmlərin də təsirinə
məruz qalır. Bu neftin dünyada olan strateji önəmi, iqtisadi
əhəmiyyəti və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Onun yanacaq-energetika sənayesində oynadığı rol ölkələr
üçün strateji önəmini və ona olan tələbatı izah edir.
Qlobal dünyada enerji probleminin müxtəlif həll yolları
tədqiq edilsə də, hələ də neftin alternativi adlandıra biləcəyimiz
enerji mənbəyi aşkar edilməyib. Məhz bu problemin həll
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edilməməsi ölkələrin neftə olan maraqlarını artırır ki, bu da
neftin dəyərinin müəyyən edilməsinə təsir göstərir.
Bütün bunları nəzərə aldıqda neftin qiymətinin
formalaşmasında rol oynayan mexanizmləri aşağıdakı kimi
ayıra bilərik:
1. İqtisadi mexanizmlər
2. Siyasi mexanizmlər
3. Texnoloji mexanizmlər
İqtisadi mexanizmlər dedikdə, neft bazarında tələb-təklif
münasibəti, iqtisadi məhdudlaşdırma tədbirləri (kvota,
embarqo), xam neftin qiyməti, iqtisadi gözləntilər, milli
valyutanın dəyəri, iqtisadi-maliyyə böhranları və s. amillər
nəzərdə tutulur.Siyasi mexanizmlər isə ölkələrin iqtisadi
mənafelərindən irəli gələn milli maraqlar və siyasi münaqişələr
nəticəsində tətbiq edilən sanksiyalar, eləcə də ölkələrarası
siyasi situasiya kimi siyasi faktorlardır. Texnoloji mexanizmlər
əsasən neft hasilatı və onun emalı proseslərinə birbaşa təsir
göstərdiyindən xam neftin ilkin qiymətini müəyyən edir. Neftin
fiziki xüsusiyyətləri və coğrafi amillər əsasında onun hasilatı
fərqlənir. Məsələn, səhrada neft hasilatı zamanı neft ilə birgə
qum və tozlar çıxır ki, bu da neftin keyfiyyətini azaldaraq,
neftin yenidən təmizlənməsini zəruri edir. Qeyd edək ki, neftin
hasilatı zamanı çəkilən xərclər onun qiymətinə təsir edir. Bu
səbəbdən də Ərəb ölkələri neft hasilatı zamanı nanotexnologiya
və digər müasir texnoloji avadanlıqlara xeyli maliyyə vəsaiti
ayırırlar.
“HOLLAND SİNDROMU” VƏ AZƏRBAYCAN
MEXANİZMİ
Tələbə:
Elmi rəhbər:
Əliyeva Təhminə Saməddin qızı
prof. Suleymanov Q.S.
VI kurs, qrup 709.4
Nəzəri yanaşmaya görə, "Holland sindromu" şəraitində
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təbii sərvətlərdən daxil olan böyük gəlirlər milli valyutanın
mübadilə kursunu artırmaqla istehsal sektorunun rəqabət
qabiliyyətini zəiflədir. Holland sindromu bütünlükdə istehsal
sektorunun sadəcə təbii sərvətlərdən asılılığını yaradır və digər
sahələrin inkişaf perspektivini azaldır. Bu halda iqtisadiyyatda
süni canlanma meydana gəlir, kapital qoyuluşu təbii sərvətlərin
istismarına və daşınmasına sərf edilir. Təbii sərvətlər tamamilə
istismar edilib tükəndikdə isə sənaye qısa zamanda strukturunu
dəyişə bilmir. XVIII əsrin sonlarında bir sıra neft hasil edən
dövlətlər bu vəziyyətə düşmüşdülər. Holland sindromunun baş
verməsini əngəlləmək üçün kapital qoyuluşu sənayenin bütün
sahələri üzrə balanslı və tədricən paylanmalıdır.
1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul
qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzülə
uğrayır. Sonralar "holland sindromu" adını alan bu fenomenin
ilkin əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal.
Azərbaycanda Holland sindromunu təhlil edən ən
nüfuzlu tədqiqat Almaniyadakı İnkişaf Tədqiqatları və İnkişaf
Siyasəti İnstitutunun tədqiqatçıları tərəfindən 2016-cı ildə Oil
Abundance and Economic Growth kitabında təqdim edilmişdir.
SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN
İDARƏ OLUNMASI
Tələbə:
Ələkbərli Eltun Rəsul oğlu
III kurs, qrup 739.5

Elmi rəhbər:
dos. İ.S.Rüstəmov

Maliyyə
Risklərinin
idarə
edilməsi
müəyyən
müəssisələrdə gəlirin riskə nisbətinin optimallaşdırılması
üzərində qurulan xüsusi bir sahədir. Başqa sözlə, şirkət
tərəfindən istənilən və ya gözlənilən gəlirin səviyyəsindən asılı
olaraq, risk mümkün dərəcədə minimuma endirilməlidir.
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Xüsusi hallarda investisiyalar aktivlərə yönəldilir. Bu cür
aktivlərin növləri sırasında kiçik kapitallı aksiyalarla, böyük
kapitallı aksiyalar fərqləndirilir. Ümumiyyətlə, investor nə
qədər aqressiv olarsa, onun nəzərdə tutulan risklərin
səviyyəsinin artırılmasına uyğun əldə edə biləcəyi gəlir o
qədəryüksəkolur.
Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri neft və qaz
sektorunda cəmləşib Neft yataqlarının qazılması, böyük
məbləğdə pul vəsaitlərinin xərclənməsini tələb edən, çox
kapitaltutumlu prosesdir ki, bu da böyük maliyyə riskinə səbəb
olabilər. Belə olan halda, neft-qaz çıxarmada gözlənilən
maliyyə risklərinin idarə olunması aktuallıq kəsbedir.
Praktikada risklərin idarəolunması, demək olarki,
tamamilə riyazi prosesdir. Bu sahədə istifadə olunan terminlər
arasında reqressiv analiz, qutu qrafiki (ehtimalların bir ölçülü
paylanmasını kompakt şəkildə təmsil edən qrafik), standart
yayınma, etibarlılıq intervalları, paylanmanın sıxlıq
funksiyaları,
korrelyasiya,
kovariasiya,
Monte-Karlo
modelləşdirmə metodu və s. adlarının çəkmək olar. Biz
hamımız məşhur Bell Əyrisi ilə tanışıq. Monte-Karlo
modelləşdirmə üsulu vasitəsilə, sadə dildə desək, tarixi və
proqnozlaşdırılmış məlumatdan istifadə edərək,
kapital
qoyuluşunun gözlənilən dəyərini və mümkün ola biləcək
itkiləri əks etdirən qrafiki qura bilərik.
1.1 və 1.2 şəkillərin də göstərildiyi kimi, əyrinin zirvəsi
modelləşdirmə zamanı yaranan orta və ya gözlənilən dəyəri əks
etdirir. Beləliklə, demək olarki, 1.1 şəklinə görə bizim
gözlədiyimiz gəlir 5.5 milyon AZN təşkiledirvə biz 68%
əminik ki, əldə edəcəyimiz gəlir 4 milyon AZN-dən az
olmayacaq. Lakin 1.2 şəkligöstərirki, baxmayaraqki, bizim
gözlədiyimiz gəlir yenə də 5.5.milyon AZN-dir, biz 68%
əminik ki, əldə edəcəyimiz gəlir 2 milyon AZN-dən az
olmayacaq. Bizim etdiyimiz bu analiz nəticəsində aydınolurki,
kapital qoyuluşunun mənfəətinin riskə nisbəti, bütün başqa
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şərtlər eyni qaldıqda, 1.2 şəkli ilə müqayisədə, 1.1 şəklində
daha yaxşı təmsil olunmuşdur. Bu, əlbəttəki, çox primitiv
misaldır, lakin maliyyə risklərinin idarə olunması zamanı
edilən analiz haqqında ümumi anlayış verir.
Şəkil 1.1 Kapital qoyuluşu layihəsi A:
Ortaqiymət =5,5milyon AZN
Standartyayınma (σ) = 1,5 milyon AZN

Şəkil 1.2 Kapitalqoyuluşulayihəsi А:
Ortaqiymət = 5,5 milyon AZN
Standart yayınma (σ) = 3,5 milyon AZN

Emal sənayesinin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan
şirkətlər üçün praktiki baxımdan, e rkənmərhələdə risklərin
idarə edilməsinin faydalı cəhətlərini anlamaq, adətən, asan
deyil. Bu məsələ, qeyd edilən faydalı cəhətləri düzgün və aydın
şəkildə maraqlı tərəflərlə əlaqələndirə biləcək risk
professionallarının diqqət mərkəzində olmalıdır. Azərbaycanda
məlumatın əldəedilməsi imkanlarında məhdudiyyətlər vardırki,
bu da müəyyən dərəcədə sənayenin inkişafını ləngidir.
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AZƏRBAYCANDA AZAD İQTİSADİ ZONALARIN
YARADILMASI İMKANLARI
Tələbə:
Bayramov Həsən Şahin
III kurs, qrup: 735.5

Elmi rəhbər:
prof.. Q.Ə.Səfərov

Azad zona (franko zona) dedikdə, ölkə ərazisinin hər
hansı bir hissəsi başa düşülür ki, burada məhsullara milli
gömrük ərazisindən kənarda (gömrük eksteritoriallığı prinsipi)
olan bir obyekt kimi baxılır və buna görə də onlar gömrük
nəzarətindən keçirilmir, vergiyə cəlb edilmirlər. Başqa sözlə
desək, Azad İqtisadi Zona – xüsusi rejim altında fəaliyyət
göstərən ölkə ərazisinin bir hissəsidir.
Ayrı-ayrı dövlətlər öz rifahını beynəlxalq əmtəə
dövriyyəsinin genişlənməsi hesabına artırırlar. Bu iqtisadi fikir
azad ticarət nəzəriyyəsinin formalaşması və inkişafına xidmət
edir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, sözün əsl mənasında azad
ticarət praktiki olaraq mövcud deyildir. Tarif və kvotaların
mövcud olmadığı yeganə müasir dövlət demək olar ki, Honq
Konqdur.
Azad iqtisadi zonalar mahiyyət etibarilə milli iqtisadi
məkanın, ölkənin digər ərazilərində tətbiq edilməyən xüsusi
güzəştlər və stimullar sisteminin istifadə edildiyi hissəsini
bildirir.
Bir qayda olaraq, azad iqtisadi zona - bu və ya digər
dərəcədə xüsusiləşmiş coğrafi ərazidir. Beynəlxalq təşkilatların
hesabatlarında və nəşrlərində "azad iqtisadi zona" anlayışından
istifadə edilir. Lakin, bu termin, göstərilən zonaların
mahiyyətini tam ifadə etmir. Belə ki, bu zonaların
əksəriyyətində tətbiq edilən iqtisadi qaydalar, alətlər, xüsusi
inzibati qanunlar müəyyən hüquqi və təsərrüfat rejimindən heç
də azad etmir, sadəcə olaraq, bu rejimi yüngülləşdirir və
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sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmağa yönəlmiş güzəştlər
verir. Faktiki olaraq, dövlət bu zonalarda özünün iqtisadi
proseslərə müdaxiləsini məhdudlaşdırır.
Azərbaycanda AİZ-lərin yaradılmasını və fəaliyyətini
şərtləndirən əsas amillərin təhlili göstərir ki, hər bir iqtisadi
prioritetin real praktiki proseslərdə gərçəkləşdirilməsi bu və ya
digər
formada
ölkədə
sosial-iqtisadi
inkişafın
sürətləndirilməsinə ciddi töhfə verə bilər. Buna misal olaraq,
hazırda Azərbaycanın əmək bazarında 20 il bundan qabaq
ölkəmizdə mövcud olan bir sıra peşə sahiblərinin nisbətən
əziyyət çəkdiyi və müasir əmək bazarının subyektlərini
inteqrasiyasında problemlərin olduğunu müşahidə etmək olar.
Bu xüsusilə nisbətən iri müəssisələrdə çalışanlara aiddir. Elə
götürək bir sıra qara metallurgiya, tekstil, cihazqayırma fabrik
və zavodlarında cəmlənmiş əmək resurslarının müasir
vəziyyətini. Bir çox ölkələrdə bu kimi problemlərin həlli
məqsədilə AİZ-lərin təşkilinə üstünlük vürilmişdir. Belə ki,
AİZ-lər hər hansı bir iqtisadiyyat sahəsinin və yaxud iri
müəssisələr
şəbəkəsinin
realibitasiya
olunması,
modernləşdirilməsi, iş yerlərinin saxlanması və yeni iş
yerlərinin yaradılması məqsədilə fəal iqtisadi məkana çevrilir,
zəruri investisiya resurslarının cəlbinə imkan verir,
sahibkarlığın və iqtisadi fəaliyyətin əhəmiyyətli dərəcədə
fəallaşmasına əlavə stimullar yaradır, istehsal şəbəkəsinin
genişləndirilməsinə və yüksək standartlara malik məhsulların
istehsalına davamlı və möhkəm zəmin yaradır və s.
Azərbaycanda AİZ-lərin ayrı-ayrı regionlarda və
iqtisadiyyat sahələrində sosial-iqtisadi problemlərin həlli
istiqamətində məhsuldar bir iqtisadi alət kimi çıxış etməsi
perspektivləri mövcuddur. Yaxın illərdə bu proseslərin, yəni
AİZ-lərin tətbiqi ilə bağlı onların sosial-iqtisadi problemlərin
həllində effektiv iqtisadi vasitələrdən biri kimi formalaşması
proseslərinin intensivləşəcəyi gözlənilir.
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İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAF
ETDİRİLMƏSİNDƏ VENÇUR
İNVESTİSİYALARININ ROLU
Magistr:
İmanzadə Hümmət İman oğlu
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos. M.Ə.Əliyev

İnnovasiya sahibkarlığı yeni məhsulun və ya xidmətin
yaradılması,
mənimsənilməsi,
reallaşdırılmasını
əhatə
etdiyindən, hər bir konkret halda ən səmərəli yolun seçilməsi
texnologiyanın xarakterindən, son məhsulun satış bazarından,
rəhbərliyin səriştəsindən və s. asılıdır.
Vençur firmalar kiçik innovasiya müəssisələri içərisində
xüsusi yer tutur və onlara çox vaxt «riskli firmalar» deyilir.
Vençur firmalar yeni məhsul və xidmətlərin hazırlanması,
istehsalı və tətbiq edilməsi istiqamətində ixtisaslaşırlar. Vençur
biznesinin
investisiyalaşdırma
forması
başqa
investisiyalaşdırma formasından aşağıdakılarla fərqlənir:
vençur biznesinə maliyyə vəsaiti zəmanətsiz, material təminatı
olmadan qoyulur, odur ki, investorlar üçün böyük riskli işdir.
Vençur investisiyası elmi tədqiqatları, tətbiqi işləmələri
və bütövlükdə innovasiya fəaliyyətini büdcədənkənar
maliyyələşdirmənin
mühüm
mənbəyidir.
Vençur
investorlarının vəsaitləri yeni texnologiyaların inkişafı və ya
yeni elmtutumlu məhsulların yaradılmasına istiqamətlənmiş,
yeni yaradılmış kiçik və orta müəssisələrin nizamnamə
fonduna qoyulur.
Vençur maliyyələşdirilməsi maliyyə bazarının dinamik
inkişaf edən seqmentindir, bütövlükdə iqtisadiyyatın
inkişafının səmərəli katalizatorudur. Vençur investisiyası
investisiyalaşdırmanın bir növü olmaqla, əsasən qapalı və
texnoloji istiqamətlənmiş kompaniyaların maliyyələşdirilməsi
üçün istifadə olunur. Vençur kampaniyaları üçün aşağıdakılar
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xasdır:
- elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləmələrinə xərcin
böyük xüsusi çəkiyə malik olması;
- nizamnamə kapitalında qeyri-maddi aktivlərin üstünlük
təşkil etməsi
- dəqiq, gələcək inkişaf perspektivi və inandırıcı maliyyə
tarixinin olmaması.
«Vençur» kateqoriyası (ingiliscə venture- riskli müəssisə)
vençur investoru və maliyyə almaq istyən sahibkar arasındakı
münasibətdə avantyura elementi olmasını nəzərdə tutur. Belə
ki, yuxarıda deyildiyi kimi, riskli (vençur) investisiyalaşma, bir
qayda olaraq, kiçik və orta xüsusi müəssisələrə onlardan heç
bir girov və ya digər şərt qoyulmadan verilir.
Fikrimizcə, neft-qaz kompleksində fəaliyyət göstərən
kiçik və orta biznesdə vergitutma neft və qaz hasilatı şəraitinə
görə diferensiallaşmalıdır. Bu zaman aşağıdakı şərtlər nəzərə
alınmalıdır: yatağın izlənmə mərhələsi, ehtiyatların keyfiyyət
dinamikası, məhsuldar horizontların gücünün dinamikası, qalıq
ehtiyatının miqdarı, layın yatma dərinliyi, quyunun debiti, hasil
edilən neftin keyfiyyəti (xlorun,duzun və s.miqdarı.)
Fikrimizcə dövlət mövcud innovasiya proqramının
reallaşmasına nəzarəti gücləndirmək məqsədilə Respublikada
İnnovasiya Mərkəzinin mövcud olması vacibdir. Çünki bu
mərkəz vasitəsilə istehsalın başqa-başqa sahələrində tətbiq
olunan innovasiya layihələri arasında əlaqənin yaradılmasına,
innovasiya haqqında məlumatların əldə edilməsinə səbəb ola
bilər ki, bu da İnnovasiya Proqramının təhlükəsizlik riskini
azaldar. İnnovasiya strukturlarının inkişafı bu prosesə istiqamət
verən müvafiq təkanverici amillərin mövcudluğundan hərtərəfli
asılıdır.
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NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏLƏRINDƏ MÜASİR
TEXNİKADAN İSTİFADƏ İLƏ ƏTRAF MÜHİTƏ
TƏSİRİN AZALDILMASI
Magistr:
İsmayılov Kərəm Sabir oğlu
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
prof.M.M.Fərzəliyev

Hazırkı dövrümüzdə ölkənin yanacaq enerji balansında
neft-qaz kompleksi aparıcı rol oynayır. Bunun da əsas səbəbi
ölkənin neft yataqları ilə zəngin olmasıdır. Keçən əsrin 30-cu
illərində neft hasilatı açıq üsulla həyata keçirilirsə də, sonradan
müasir üsulun neft, qaz, kondensatın hermetikləşdirilmiş
yığımı nəzərdə tutudu ki, bu zaman lay məhsulunun ətraf
mühitə mənfi təsiri kəskin azalır. Eksperimentləri
qiymətləndirilməsinə görə neftqazçıxarma obyektlərində
qəzaların və köhnəlmiş avadanlıqların nəticəsində milyonlarla
ton neft suya, torpağa axıdılır tərkibindən ayrılan müəyyən
hidroqatlar hava qatına ziyan vurur ki, bu da son nəticəsi olaraq
həm neft tullantısı da çoxalır, həm də ətraf mühitə vurduğu
zərbələr qaçılmaz olur. Buna görə də neftqazçıxarmada müasir
texnika və texnologiyaya əsaslanan layihələrdə istifadə
olunmağa başlanıldı.
Müasir neftqazçıxarma müəssisəsi üçün daha çox aktual
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli 3 qrup ekoloji problemlər vardır.
1. Neft-qaz ehtiyatlarının tükənməsi, onların yeni
yataqlarının alınması hesabına artırılması
2. Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması
3. Təbii ekoloji tarazlığın təmin edilməsi, landşaftın
saxlanılması
Müasir neft və ya qaz mədəni quyudan daxil olan lay
məhsulunun yığım və tənzimlənməsinin mürəkkəb sistemidir.
Mədəndə neft, qaz və lay sularının, onların müxtəlif
qarışıqlarından təmizlənməsi həyata keçirilir. Bu zaman
aşağıdakı əməliyyatlar həyata keçirilir.
347

 Quyu məhsulunun yığılması və ölçülməsi;
 Neft və qazın ayrılması (seperasiya)
 Neft və qazın mexaniki qarşıqlardan təmizlənməsi
 Neftin yığım və ölçü qurğularından mədən rezervuar
parkına və qazın kompressor stansiyası və qazpaylayıcı
qovşağa qədər nəqli
 Neftin susuzlaşdırılması (deemulyasiyası) və bəzi
hallarda duzsuzlaşdırılması və stabilləşdirilməsi, daha doğrusu
neftdən yüngül karbohidrogenlərin ayrılması.
Azərbaycan Respublikasında təbiətdən istifadə və ona
nəzarət edilməsi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Neft Sənayesində Ekologiya
İdarəsi məşğul olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
konkret regionlar üzrə istehsal müəssisələrinin fəaliyyətlərinə
nəzarət edir.
Atmosfer havasını çox çirkləndirən mənbələrdən biri neft
və neft məhsullarının saxlanması üçün zavod rezervuarlarıdır.
Karbohidrogenlərin atılmaları nəfəsalma klapanlarında neft
məhsulları buxarının artım təzyiqində baş verir. Belə hadisə
həmçinin rezervuarların neft və neft məhsuilları ilə
doldurulması zamanı daha çox baş verir.
Ətraf mühitin obyektlərində neftlə çirklənmənin aradan
qaldırılması üçün müxtəlif metod və texniki vasitələr
mövcuddur. Onların seçilməsi hr bir konkret situasiyadan asılı
olaraq fərdidir və bu zaman yerin relyefi, iqlim şəraiti, dağılan
neftin həcmi, sənaye obyektinin xarakteri və s. nəzərə
alınmalıdır.
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NEFT –KİMYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ
MENECMENTİN SƏMƏRƏLİLİYİNDƏ
KADRLARIN ROLUNUN ARTIRILMASI
Magistr:
İsmayılzadə Niyməddin Agil oğlu
II kurs, qrup A 7226

Elmi rəhbər:
dos. İmran A.M

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi proseslərin
mürəkkəbliyi əsasən sahibkarlarən və biznessmenlərin
menecment təcrübəsinin qeyri kamilliyi ilə bağlıdır.
İstehsal və biznes ilə məşğul olan sahibkarların sərfəli
fəaliyyət göstərmələri üçün müasir menecmentin tətbiq
edilməsi ən aktual problem o0laraq qalmaqdadır .Məhz bu
baxımdan
yanaşdıqda
mencmentin
yerli
şəraitə
uyğunlaşdırılması və tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Mencemntin yerli şəraitdə səmərəli tətbiqi üçün aşağıdakı
neqativ xüsusiyyətlərini nəzərə alınmasını vacib hesab edirəm.
-sahibkarların müasir mencment təcrübəsini bilməmələri;
-mövcud qanunların mükəmməl olmamaları və bazar
iqtisadiyyatı tələblərinə tam cavab verməmələri ;
-əhalinin sahibkarlara və dövlət məmurlarnan inamsız
yasnaşması ;
-mövcud texnologiyaların və avadanlıqların dünya
standartlarına uyğun gəlməməsi ;
-mərkəzdə və regionlarda menecmenti öyrədən biznes
məktəblərinin olmaması və s.
Yuxarıda qeyd olunan bu və ya digər xüsusiyyətləri,
menecmentin səmərləli təşkili üçün maneə törədən səbəblər
olduğu üçün onların aradan götrülməsi istiqamətində dövlət
səviyyəsində müntəzəm və təsirli tədbrlər görülməlidir. Sözsüz
ki, mövcud olan müsbət xüsusiyyətlər də təkmilləşdirilməli və
gücləndirilməlidir.
Dövlət müəssisələrinin və özəlləşdirilmiş müəssisələrin
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idarə olunmasında fərqli xüsusiyyətlər mütləq nəzərə
alınmalıdır . Belə ki ,hazırda fəaliyyət göstərən dövlət
müəssisələrində istehsalın və idarəçiliyin təşkili inizbati
amirlik dövründə olduğu kimi saxlanmış və bazar
iqtisadiyyatının tələbləri baxımından müasir mencmentə
uyğunlaşdırılmamışlar .Bu paralel olaraq iqtisadiyyatın ümumi
inkişafını ləngidir dövlətin iqtisadi tərəqqisinə mənfi təsir
göstərir.
Müasir təfəkkürlü mütəxəsislərin hazırlanmasında ali
təhsil ilə yanaşı təcrübi öyrətmənin bir sıra üstünlüklırinə
diqqət yetirmək lazımdır . Belə ki,Yaponiyada rotasiya üsluna,
Avropada
keys - metodlarına üstünlük verilməsinə
baxmayaraq, bizim mütəxəsislər üçün bunlarən hər ikisi
maraqlı və əhəmiyyətlidir .Hər iki istiqamətdə təhsilin təşkili
həm təcrübi cəhətdən, həm də nəzəri cəhətdən bizim
mütəxəsislər üçün yeni olduqlarından onların öyrənilməsinə
xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Tez bir zamanda həyata
keçrilməlidir. Yalnız bu halda zamanla və bazarın tələbləri ilə
ayaqlaşmaq və səmərəli idarəetməni təmin etmək olar.
XARİCİ İQTİSADI ƏLAQƏLƏRİN MİLLİ
İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINA TƏSİRİ
Magistr:
Məlikova Nuranə Kamil qızı
II kurs, qrup A7116

Elmi rəhbər:
Dos. Əliyev T.Q.

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli
iqtisadiyyatının
beynəlxalq
təsərrüfat
miqyasında
inteqrasiyasının sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. Beynəlxalq
əmək bölgüsünün üstünlüklərindən maksimum istifadə
edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv
şəkildə genişləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında
əsaslı dönüş aparmaq mümkün deyildir. Dünya ölkələrindən
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heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid olunmuş şəkildə
təmin edə bilmədiyinə görə öz aralarında beynəlxalq və
regional səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar.
Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və bu əsasda
ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sisteminə səmərəli
şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması son dövrlərdə özünün
dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş ölkələrin, o cümlədən də
Azərbaycan
Respublikasının
sosial-iqtisadi
inkişaf
strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur.
Suverenlik əldə edildikdən sonra Azərbaycanın iqtisadi
inkişafının əsas məsələlərindən biri xarici iqtisadi əlaqələrin
düzgün istiqamətdə qurulması zərurəti olmuşdur. Xarici
ölkələrlə
iqtisadi
əməkdaşlıq
Azərbaycanın
milli
iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafını təmin etmək üçün böyük
üstünlüklər verir. Məhz buna görə Azərbaycanın milli
iqtisadiyyatının formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə
qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan dövləti son illər ayrı-ayrı
ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir.
Artıq bu sahədə müsbət nəticələr əldə edilmiş, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni istiqamətlər
müəyyənləşdirilmişdir.
Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadiyyatın
diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes və investisiya
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, dünya iqtisadi sisteminə
inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin və
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xarici
ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı müstəqil Azərbaycanın
daha da qüdrətlənməsinə xidmət edəcək, ölkəmizin dünyada
nüfuzunu daha da artıracaqdır.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın xarici ticarətinin
strukturu dəyişikliyə uğradığı kimi, onun ticarət partnyorlarının
da tərkibi dəyişib. Son illərdə MDB ölkələrinin Azərbaycanın
xarici ticarətindəki payı getdikcə azalır. Bu həm də onunla
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baglıdır ki, neft ixracı artdıqca ümumi xarici ticarət
dövriyyəsinin həcmi də artır ki, bu da həmin ölkələrin payının
azalmasına səbəb olur.Azərbaycanın Avropa Birliyi ölkələri ilə
ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi ölkəmizin xarici iqtisadi
münasibətlərini daha dayanıqlı edir. Buna görə də, Qərb
ölkələri ilə xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi yalnız
dövlət gəlirlərinin artması deyil, həmçinin iqtisadi və siyasi
müstəqilliyimizin gücləndirilməsi və regionda ölkəmizin
rolunun artması baxımdan əhəmiyyətlidir.
TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN LİZİNQ ƏSASINDA
İSTİFADƏ EDİLMƏSİ QAYDALARI
Magistr:
Nəbiyeva Nərgiz Ehtibar qızı
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos. R.M.Abdinov

Lizinq yaxşı perspektivlərə malik olan, sürətlə inkişaf
edən biznesdir. Bugün ölkənin 30-a qədər şirkəti lizinqdə
ixtisaslaşır və ya məhsullarını lizinqə verir. Azərbaycan lizinq
şirkətlərinin Assosiasiyası fəaliyyət göstərir və onun əsas
məqsədi lizinq bazarında şirkətlər arasında əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi, həmçinin ölkənin lizinq sektorunun
inkişafına dəstəyin göstərilməsidir.
Hal
hazırda
lizinq
münasibətləri
Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ( fəsil 38, maddələr 747-751 )
və Vergi Məcəlləsi ( maddə 140 ) ilə tənzimlənir. Hazırda
ölkədə lizinq xidmətlərini təklif edən 11 aktiv lizinq şirkəti
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan
lizinq
şirkətlərinin
Assosiasiyasının
məlumatına əsasən lizinq şirkətlərinin portfelində üstünlük
təşkil edən tikinti materiallarının istehsalı üzrə texnika və
avadanlığın (37 %), yük ( 15%) və sərnişin ( 12%)
avtonəqliyyatın, ticarət avadanlığının ( 12%), həmçinin yeyinti
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və yüngül sənaye üçün avadanlığın ( 5%) lizinq üzrə
əməliyyatlardır. Respublikada fəaliyyət göstərən lizinq
şirkətlərinin ən üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, lizinq xidməti
bazarının ölkəmizdə təşəkkül tapdığı ilk illərdə bu şirkətlər
yalnız texnoloji və ticarət avadanlıqlarını ( 3,77%) eləcə də
texniki vasitələrin lizinq əsasında icarəyə verilməsi olmuşdur.
Aparılmış tədqiqat göstərmişdir ki, bu gün ən geniş
yayılmış texniki vasitələrin lizinq xidməti kənd təsərrüfatında
öz inkişaf mərhələsini tapmışdır. Belə ki, ayrı-ayrı rayon və
bölgələrdə lizinq əsasında fəaliyyət göstərən texniki parklar
yəni “Aqroservis” lər yaradılmışdır. Belə siyasətin inkişaf
etdirilməsi ilkin olaraq bu sahənin inkişafına öz təsirini
göstərmiş və bunula yanaşı müvafiq olaraq bazarda məhsul
bolluğu yaratmışdır.
ÖLKƏLƏRİN BEYNƏLXALQ RƏQABƏT
QABİLİYYƏTLİYİNƏ NƏZƏRİ YANAŞMALAR
Magistr:
Qasımova Nərgiz Namiq qızı
II kurs, qrup A7116

Elmi rəhbər:
dos. Əliyeva Y.T.

Rəqabət bacarığı – bir ölkənin sərbəst bazar şəraitində,
yerli və beynəlxalq bazarların tələblərini ödəyən mal və
xidmətləri istehsal etmə gücünə nə dərəcədə sahib olduğunu
izah edir. Bu üsulla eyni vaxtda rəqabət bacarığı, ölkələrin
istehsalı və real gəliri artırmağı və bu artımı davam etdirməyi
nə dərəcədə təmin etməsi ilə əlaqədardır. Bir ölkənin rəqabət
edə bilmə gücü o ölkədə tutulan həyat standartının səviyyəsini
də göstərir. Ölkələrin həyat standartları daha çox
məhsuldarlıqlarına söykəndiyi üçün rəqabət bacarığının da əsas
dayandığı nöqtə məhsuldarlıqdır.
Rəqabət bacarığı ölkələr səviyyəsində iqtisadi inteqrasiya
və qloballaşma prosesinin sıx yayıldığı bu dövrdə
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iqtisadiyyatların bu prosesə nə dərəcə uyğunlaşması,
vətəndaşların davamlı gəlirini artırmaqla yanaşı yüksək
məşğulluğu hansı ölçüdə təmin etmələri ilə əlaqədardır.
İqtisadiyyatların rəqabət bacarığı, istehsal faktorlarının effektiv
və məhsuldar istifadə edilməsiylə müəyyənləşdirilir. Bununla
yanaşı, iqtisadiyyatda əlaqədar və dəstəkləyici sektorların
olması ölkənin rəqabət bacarığına müsbət təsir edir.
Qısaca, rəqabət bacarığının olması ölkədəki firmaların
istehsal etdikləri malları keyfiyyətli, uyğun xərclə istehsal
etmələri və rəqabət bacarıqlı qiymətlərlə yerli və beynəlxalq
bazarlarda sata bilmək deməkdir. Bununla birlikdə,
iqtisadiyyatdakı istehsal faktorlarının səmərəli və doğru
sahələrdə istifadə edilməsiylə məhsuldarlığın artması ölkə
gəlirini və vətəndaşların almaq gücünü artırmaqla yanaşı, həyat
standartlarının da yaxşılaşmasını dəstəkləyəcəkdir. Rəqabət
bacarığı müasir iqtisadi inteqrasiya və qloballaşma prosesində
davamlı bir iqtisadi inkişafı və nəhayət vətəndaşlara istənilən
rifahı təmin etmək üçün üzərində əhəmiyyətlə dayanılması
lazım olan əsas ünsürlərin başında gəlir.
Ölkələrin rəqabət bacarığının öyrənilməsinə dair bir sıra
yanaşmalar mövcuddur. Klassik fərziyyələrdən biri olan
əməyin tək istehsal faktoru və tək dəyər vasitəsi olması,
xammaddələrin, investisiyanın və işçi qüvvəsinin hərəkətli
olduğu müasir qloballaşan dünya iqtisadiyyatında ölkələrin
rəqabət gücünü açıqlamağa kifayət etmir. Tək istehsal faktoru
əmək olan Klassik nəzəriyyə işçi qüvvəsinin məhsuldarlığının
artırılaraq ölkənin müqayisəli üstünlüyə sahib olması və
ödənişlər aşağı olmalıdır istiqamətində bir düşüncənin
meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Amilləri homogen sayan
“Amil Uyğunluq Nəzəriyyəsi”-nin də ölkələrin rəqabət gücünü
açıqlamaqda kifayət etmədiyi Leontyev ziddiyyəti ilə gündəmə
gəlmişdir. Keesing və Kenenin “İxtisaslaşmış İşçi qüvvəsi”
nəzəriyyəsi əmək faktorunu homogen qəbul etmir və ölkənin
rəqabət gücünü təyin edən əhəmiyyətli faktorlardan biri olan
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təhsilli işçi qüvvəsini nəzərə alır. Ancaq ixtisaslaşmış əməyin
tək başına ölkənin rəqabət gücünü təyin edən faktorlardan biri
olmaması da göz qarşısında saxlanılmalıdır. Bu nəzəriyyələrə
görə, bir ölkə hansı faktor sıxlığına sahibdirsə o faktorun çox
istifadə edildiyi malda, ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinə daha çox
sahib olan ölkə isə ixtisaslaşmış işçi qüvvəsini tələb edən malın
istehsalında beynəlxalq rəqabət gücünə malikdir. Əməyin
məhsuldarlığının artması, mal-faktor sıxlığı və ixtisaslaşmış
işçi qüvvəsinə sahib olması rəqabət gücünə müsbət təsir edir.
NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ
İNFORMASİYA MEXANİZMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRMƏ
ÜSULLARI
Tələbə:
Ağazadə Nigar Təbriz qızı
VI kurs, qrup 715.4

Rəhbər:
dos.A.İ.Mirheydərova

Informasiya cəmiyyətində menecmentin səmərəli təşkili
üçün əvvəlcə onun ən mühüm iqtisadi amilləri araşdırmaq və
qiymətləndirmək vacib şərtdir.Bütün digər amillər ilə birlikdə
insan amili,təsərrüfatın idarə olunması metodlarını müəyyən
etmək üçün bəlkə də ən mühüm amillərindən biridir.Lakin
informasiya cəmiyyətinin qeyri-maddi resurslarla daha zəngin
olacağını nəzərə almaqla bu amylin maddi istehsalda iştirak
edən mövcud amillərlə müqayisəsini vermək və bu aspektdə
təhlil etmək daha məqsədəuyğundur.
Indiki halda , neft-qazçıxarma müəssisələrində istifadə
edilən ən mühüm iqtisadi amilləri, resursların timsalında
nəzərdən keçirsək görərik ki,bunlar aşağıdakılardır 1.Maddi
resurslar 2.Maliyyə resursları 3.Kadr resursları 4.İnformasiya
resursları 5.Texniki resursları
İnformasiya cəmiyyətində idarəetmə formasında əsas
kreativ fikirlər üstünlük təşkil edir.İnformasiya cəmiyyətində
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kreativ idarəetmə iqtisadi amillərlə yanaşı , innovasiya
texnnologiyasına, informasiya-kommunikasiya şəbəkələrinə və
insan kapitalının diqqət yetirilməsi olduqca vacibdir.Yalnız bu
şərtlər çərçivəsində yenilikləri vaxtında görmək və
qiymətləndirmək olar ki onun əsasında düzgün idarəetmə
sistemi təşkil edilə bilsin.
QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKIŞAFINDA DÖVLƏT
TƏNZİMLƏNMƏSİ
Tələbə:
Rüstəmov Nihad İlham oğlu
IV kurs, qrup: 701.4

Elmi rəhbər:
dos. Ə.Ə.Əhmədova

Müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı artımı, mi
kro və makro səviyyələrdə inteqrasiya proseslərinin transforma
siyası və inkişafı xarici aləmə istiqamətlənmiş açıq tipli iqtisadi
yyata intensiv şəkildə keçilməsi müasir dövrün ən vacib cəhətlə
rindəndir.
XX əsrin sonunu xarakterizə edən başlıca tarixi hadisə M
ərkəzi və Şərqi Avropada yeni müstəqil dövlətlərin yaranması
və onların inzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatına ke
çməsi prosesi hesab edilir. 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq re
ferendumu yolu ilə müstəqil Azərbaycanın Yeni konstitusiyası
qəbuledildi. Dövlətimizin yeni konstitusiyasında xalqın Rifahın
ın yüksəldilməsinə yönəldilmiş, müxtəlif mülkiyyət formaları ə
sasında qanunvericilik qaydasında iqtisadiyyatın inkişafı təmin
edilir, bazar münasibətləri əsasında azad sahibkarlığa təminat v
erilirdi.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün problemləri hərbi t
əcavüz və respublika ərazisinin 20%-dən çoxunun işğal edilmə
si ucbatından daha da çətinləşirdi. Aqrar sənaye potensialına və
sosial sferaya dəymiş ziyan 15mlrd. ABŞ dolları həcmində qiy
mətləndirilir. Hərbi təcavüz nəticəsində 730 yaşayış məntəqəsi,
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72 min hektar əkin sahəsi, 34 min hektar üzümlük, 309 mindən
çox iri və xırda buynuzlu mal-qara, yollar, kommunikasiyalar v
ə s. ələ keçirilmiş, talan və məhv edilmişdir. Ekologiyaya hədsi
z ziyan dəymişdir. Birbaşa dəymiş ziyanın həcmi demək olarki,
15mlrd. dollar təşkil etmişdir.
1990-1994-cü illər ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi
demək olarki, 55 %, sənayei stehsalının həcmi 52 % , kəndtəsər
rüfatı məhsulları 44 % azalmışdır.
1994-cü ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 1415
mln. dollara çataraq, 1993-cü il səviyyəsindən 4 % çox oldu.
1994-cü ildə imzalanmış və Azərbaycan Respublikasının
tarixində yeni mərhələnin əsasını qoyan “Əsrin Müqaviləsi”nin
icrasına başlanılması xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunma
sına güclü təkan vermişdir. Uğurlu neft strategiyasının həyata k
eçirilməsi nəticəsində ilbəil artan neft və qaz gəlirlərini qeyri-n
eft sektoruna yönəltməklə iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına nail
olmaq son illər Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən müh
üm vəzifələrdən biri olmuşdur.
Ölkəmizdə neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektorunun i
nkişafı da ən mühüm vəzifələrdən biridir. Qeyri-neft sektorunu
n inkişafında iqtisadiyyatın aşağıdakı sahələri öndə gəlir:
Elektrik enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi, metallur
giya sənayesinin prioritetləri, emal, yüngül və yeyinti sənayelər
inin prioritetləri, turizm sektorunun inkişafi, bank sektorunun i
nkişafı, aqrar sektorun prioritetləri.
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş
tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi ixrac yönümlü
məhsulların istehsalını sürətləndirən müvafiq iqtisadi mexaniz
mlərin tətbiqi əsasında mümkün olacaqdır. Ölkənin ixrac poten
sialının inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan malları və xidmətlərini
n xarici bazarlara çıxarılması, bunun üçün əlverişli şəraitin yara
dılması, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına səmərəli int
eqrasiyasnı təmin etmək üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi qar
şıdakı illərdə prioritet istiqamətlərdən olacaqdır.
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NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESINDƏ
INNOVASIYA STRATEGIYASININ
XÜSUSIYYƏTLƏRI
Magistr:
Qaffarova Nərmin Kamran qızı
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos. E.H.Məmmədova

İnnovasiya siyasəti dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin
tərkib hissəsi olmaqla hakimiyyət orqanlarının elm, texnika və
elmi-texniki nailiyyətlərin həyata keçirilməsi sahəsində
apardığı fəaliyyətin məqsədini, istiqamət və formalarını
müəyyən edir. Bu siyasətin əsasını elmi-texniki inkişafın
konseptual hüquqi əsasları təşkil edir. Həmin əsasların işlənib
hazırlanması zamanı əsaslandırılmış müddəalar elmin aparıcı
sahələrinin inkişaf istiqamətlərini və texnoloji proseslərin
yeniləşdirilməsi tədbirlərini əhatə etməlidir. Bu zaman elmitexniki
inkişafın
stimullaşdırılması
sisteminin
təkmilləşdirilməsi, elmi-texniki inkişafın idarə olunması
metodlarının təkmilləşdirilməsi, elmin və texnikanın prioritet
inkişaf istiqamətlərinin seçilməsi, lisenziya-potent hüququ,
eləcə də intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması, elmi
infrastrukturun yeniləşdirilməsi, elmi kadrların mövcud tələblər
səviyyəsində hazırlanması və s. kimi tədbirlər diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır.
Məhz buna uyğun olaraq dövlətin innovasiya siyasətinin
əsas məqsədləri iqtisadi ədəbiyyatda aşağıdakı kimi ifadə
olunur: innovasiya fəaliyyəti üçün iqtisadi, hüquqi və təşkilati
şəraitin
yaradılması;
innovasiya
fəaliyyətinin
stimullaşdırılmasına, habelə innovasiya sferasında bazar
münasibətlərinin və sahibkarlığın inkişafına yardım göstərmək;
innovasiya fəaliyyətinə dövlət yardımının genişləndirilməsi;
innovasiya fəaliyyətinin inkişafına yönəldilmiş dövlət
resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
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beynəlxalq bazarda vətən innovasiya məhsullarının müdafiəsi
və ölkənin ixrac potensialının inkişafı üzrə tədbirlərin həyata
keçirilməsi.
Müəssisənin fəaliyyətinin innovasiya aspekti onunla
fərqlənir ki, o, müəssisənin strategiyasının bütün qalan
ünsürlərini (sahibkarlıq, istehsal, elmi-texniki marketinq,
sosial-iqtisadi) özündə birləşdirir. Çünki strategiyanın yuxarıda
qeyd etdiyimiz ünsürləri yeni əmtəələrin, xidmətlərin, yeni
təsərrüfatçılıq forma və metodlarının meydana çıxmasına,
bəyənilməsinə və tirajının müəyyən edilməsinə əsaslanır. Bu
nöqteyi-nəzərdən innovasiya fəaliyyəti təkcə salamat qalma,
tərəqqi şərti kimi deyil, həm də müəssisənin fəaliyyətinin digər
ünsürlərinin reallaşması üçün dayaq rolunu oynayır.
İnnovasiyanın strateji tərəfi həm də onda ifadə olunur ki, o həm
də müəssisəyə bazar şəraitinə daha sürətlə uyğunlaşmağa, öz
imkanlarının yeni sahələrə və yeni bazarlara irəlilədilməsi
imkanlarını artırmağa imkan verir.
İŞÇİ QÜVVƏSİNƏ OLAN TƏLƏBATIN
MÜƏYYƏN EDİLMƏSI
Tələbə:
Quluzadə Aydan Vüqar qızı
III kurs, 735.5

Elmi rəhbər:
prof. Q.Ə.Səfərov

Müəssisə işçilərinin sayının planlaşdırılmasında iki qrup
işçi heyəti: sənayе-istеhsalat və qеyri-sənayе hеyəti nəzərə
alınır. Sənayе-istеhsalat hеyətinə müəssisənin əsas və köməkçi
sеxləri, müəssisə idarə aparatı, konstruktor büroları və şöbələri,
hеsablama mərkəzlərinin və digər müəssisə yarım bölmələrinin
istеhsal prosеsində və ya onun xidmətlərində bilavasitə iştirak
еdən işçilər aid еdilir.
Qеyri-istеhsal hеyətinə inzibati qaydada
sənayе
müəssisəsinə tabе olan qеyri-sənayе təşkilatlarının işçiləri aid
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еdilir. Bu zaman qеyri-sənayе təşkilatları həm vеrilmiş sənayе
müəssisəsinin balansında, həm də sərbəst balansda ola bilər. Bu
qrupa yaşayış-kommunal təsərrüfatı, mədəni-məişət və sənayе
müəssisəsinin hеyətinə tibbi-sanitar xidməti göstərərən işçiəri,
vеrilmiş sənayе müəssisəsi nəzdində olan uşaq bağçalarının və
bütün növ tədris müəssisələrinin işçiləri daxildir.
Müəssiənin hesabat dövrü üçün istehsal heyətinin istər
plan, istərsə də hesabat üzrə məhsul istehsalı həcminin
dəyişməsi öz növbəsində işçi sayına tələbatın dəyişməsinə də
təsir göstərir. Bu baxımdan müəssisənin işçi qüvvəsinə olan
tələbatının ödənilməsi səviyyəsini düzgün müəyyən etmək
üçün məhsul buraxılışının həcmi də nəzərə alınmalıdır. Məhsul
buraxılışının həcmi nəzərə alınmaqla işçi qüvvəsinə olan
tələbatı müəyyən etmək üçün hesabat dövründə planda nəzərdə
tutulmuş işçilərin sayını məhsul istehsalı planının yerinə
yetirilməsi faizinə vurduqdan sonra əldə etdiyimiz nəticəni
müəssisədə həqiqətdə mövcud olan fəhlələrin sayı ilə müqayisə
etmək lazımdır:
Burada,
- işçi qüvvəsinə olan tələbat;
- hesabat
dövründə işçilərin sayı;
- planda nəzərdə tutulmuş işçilərin
sayı; k - isə məhsul istehsalı planının yerinə yetirilməsi fairidir.
SƏNAYENİN İNKİŞAFININ MÜTƏRƏQQİ
FORMA VƏ METODLARI
Magistr:
Ramazanova Faidə Vidadi qızı
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos.K.H.Isayev

Sənaye iqtisadiyyatın və maddi istehsalın əsas sahəsidir.
Məlum olduğu kimi sənayedə müxtəlif təyinatlı məhsullar
(əmtəələr), o cümlədən maşın və avadanlıqlar, binalar və
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qurğular üçün konstruksiya hissələri və s. istehsal olunur.
Faydalı qazıntıların çıxarılması və onların emalı prosesləri,
mineral, bitki və heyvan xammallarının emalı, əhalinin istehlak
mallarına olan təlabatının təmin edilməsi bilavasitə sənaye
tərəfindən həyata keçirilir.
Bu gün sənayedə yeni istehsal sahələrinin yaradılması
ictimai əmək bölgüsünün daha da təkmilləşdirilməsi və inkişafı
ilə əlaqədardır. Göstərildiyi kimi, sənaye sahələri çoxlu
miqdarda, müxtəlif çeşidli məhsullar istehsal edir. Bütün sosial,
iqtisadi və digər əsas, təşkiledici cəhətlər nəzərə alınmaqla
cəmiyyətin həyat fəaliyyəti üçün sənayenin inkişafı ictimai
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, kənd təsərrüfatı
istehsalını yenidən qurmağa, məhsuldar qüvvələrin daha
səmərəli yerləşdirilməsinə, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə
edilməsinə, ölkənin müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsinə
və s. tədbirlərin görülməsinə səbəb olur.
Elmi-texniki tərəqqinin
sənayedə tətbiqi ölkələrin
iqtisadi
potensialının
yüksəldilməsində
və
möhkəmləndirilməsində
böyük
rola malikdir. Atom
enerjisindən istifadə olunması, süni peyklər vasitəsilə
kosmosun öyrənilməsi, elektron-hesablayıcı və robot
maşınlarının xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə tətbiqi,
lazer şüalarından istifadə edilməsi və s. sənayenin inkişafını
daha da sürətləndirir.
Müasir texnikanın sənayedə tətbiqi nəticəsində maddi
vəsaitlərdən səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasına,
materialtutumlu istehsalın azaldılmasına, məhsul istehsalının
artırılmasına və məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə,
iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə, istehsalın gəlirliliyinə
və s. səbəb olur. Sənayenin kompleks mexanikləşdirilməsi əl
əməyinin maşınlarla, mexanizmlərlə və aparatlarla əvəz
olunması deməkdir.
Sənayenin avtomatlaşdırılması istehsal proseslərinin
insanın bilavasitə iştirakı olmadan və yalnız onun nəzarəti ilə iş
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görən cihazlar, qurğular və maşınların tətbiqidir.
Sənayenin elektrikləşdirilməsi texniki tərəqqinin əsası
hesab olunur. Bu onun iş əmsalını artırır, kompleks
mexanikləşdirməni sürətləndirir və digər faydalı əməliyyatları
yerinə yetirir.
Sənaye
istehsalında
kimyalaşdırmanın
tətbiqi
xammalların emalında kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə
onları parçalamaq, aşılamaq, sənayenin tullantılarından
kimyəvi yollarla başqa lazımi məhsulların alınması və s-dən
ibarətdir.
NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MÜASİR
ELMİ-TEXNİKİ TƏRƏQQİNİN NEFTVERMƏ
ƏMSALINA TƏSİRİ
Magistr:
Sadıqzadə Cəfər Ceyhun oğlu
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos. R.H.Gülaməliyeva

Ölkə iqtisadiyyatında neft-qaz sənayesi mühüm rol
oynayır.Bu səbəbdən daima neft-qaz sənayesində müasir elmitexniki tərəqqi daim ön planda olub ki, neft sənayesi daha çox
inkişaf etdirilsin.Lay təzyiqinin kəskin düşməsi və quyuların
sulaşması nəticəsində 22%-i yerin altında qalması neft
yataqlarının işlənilməsinə və istismarına elmi baxımdan
yanaşmanı daha vacib edir.Elmi-texniki tərəqqi həm
idarəetmədə həm də istehsal prosesində tətbiq edilə bilir.
Neft hasilatının müntəzəm sürətdə artmasının,elmitexniki tərəqqinin yüksəldilməsinin əsas vasitələrindən biri
əsaslı tikinti və bu sahəyə yönəldilən investisiya
həcmidir.Tikinti
işlərinin
səviyyəsini
daha
da
yüksəltmək,tikinti
və
quraşdırma
işlərinin
kompleksləşdirilməsini təmin edən texnologiyani,maşın və
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mexanizmləri geniş tətbiq etmək əmək məhsuldarlığının
artmasına və əl əməyinin aşağı salınmasına səbəb olur.
Bu da müasir texnoloji vasitələrdən istifadə edərək neft
hasilatının daha da yüksəldilməsinə təkan verir.Burada istehsalı
texnika ilə silahlandırma da vacib anlayış kimi qəbul
edilir.İstehsalı
texnika
ilə
silahlandırmaq
deyəndə
neftqazçıxarma
proseslərini
mexanikləşdirmək
və
avtomatlaşdırmaq yolu ilə neft hasilatını yüksəltmək başa
düşülür.Ölkəmizin neft sənayesi təcrübəsi onu göstərir ki,
neftqazçıxarma müəssisələrinin texnika ilə silahlandırılması
neft hasilatının səmərəliliyinin yüksəldilməsində vacib rol
oynayır.
Neft hasilatını nanotexnologiya yolu ilə də yüksəltmək
mövcuddur.Nanotexnologiya dedikdə atom və molekullarla
manipulyasiya edərək yeni keyfiyyətli materialların alınması va
bu materiallardan istifadə edərək yeni qurğuların yaradılması
nəzərdə tutulur.
Ölkəmizdə çoxlu sayda sulaşmış neft quyuları
mövcuddur və yeni elm tutumlu texnologiyaları tətbiq etməklə
qyulardakı qalıq neftın çıxarılmasl da aktual məsələdir.Neft
sənayesondə nanotexnologiyanın işlənilməsi üçün nanoölçülü
metal hissəciklərin alınması işlənib hazırlanmış və mədən
sınaqları keşirilmişdir. İşlənilmədə olan neft-qaz yataqlarının
neftvermə əmsalının yükəsldilməsi üçün NANO metodların
tətbiqi bəzi problemləri də ön siraya cəkir:
 Neftvermə əmsalının artırılması üçün çətin çıxardılan
ehtiyatlara kimyəvi və istilik metodları ilə təsir
 Çətin şıxarılan neft ehtiyatlarına malik yataqlara
səmərəli təsir metodlarının tətbiqi
 Yataqlarda maili quyuların qazılması ilə laylarin üfüqi
istismarının təşkili
Hazırki dövr ilə əvvəlki dövrdəki neft hasilatını müqayisə
etdikdə görürük ki, elmi texniki tərəqqinin neft sənayesinə
tətbiqi neft hasilatını yüksəltmiş və neft çıxarılmasına çəkilən
363

xərcləri aşağı salmışdır.Bu ən əsası yeni texnikadan istifadə
edərək yataqlarda daha çox neftin qalmasına imkan vermiyərək
maksimum səviyyədə neft çıxarılması ilə əlaqədardır.
Gələcəkdə nanotexnologiyanın tətbiqi nəticəsində neft
hasilatının 2-2,5 dəfə artmasına və neft çıcarılmasında sərf
olunan enerjiyə 15% qənaət edilməsinə səbəb olacaqdır.
DÜNYA BAZARLARINDA NEFTİN QİYMƏTİNİN
TƏNZİMLƏNMƏSİ
Tələbə:
Kərimli Səbinə Namik qızı
III kurs, 759.5

Elmi rəhbər:
dos.S.C.Zeynalova

Bu gün qlobal enerji siyasətində başlıca problemin
neftin qiymətinin tənzimlənməsi ilə bağlı olduğunu
vurğulamağa, bəlkə də ehtiyac yoxdur. Çünki bu, öz təsirləri ilə
hər kəsə məlum olan və son illər müxtəlif sferalarda intensiv
şəkildə müzakirə edilən aydın həqiqətdir. Ənənəvi yanaşmalara
görə, dünya bazarında neftin qiymətinin artıb-azalması neft
hasilatındakı dinamikaya da adekvat təsir göstərən iki mühüm
faktordan birincisidir. Digər faktor kimi isə yüksək inkişaf
etmiş ölkələrin iqtisadi inkişaf tempi göstərilir. Bu iki faktor
bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir və birbaşa olaraq biri
digərindən asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın
yüksək inkişaf sürəti enerjidaşıyıcılarına tələbatın və neftin
qiymətinin artmasını təmin etmiş olur. Siyasi münaqişələrin
tarixən neftlə zəngin bölgələrdə cərəyan etməsi, istər-istəməz
münaqişələrdə neft, neftdə isə münaqişə izi axtarmağa əsas
yaradır. Səbəblərin təsir dərəcəsindən asılı olmayaraq, neftin
ucuzlaşması dövrünün uzanması hazırda mütənasib olaraq neft
istehsal və ixrac edən ölkələrin iqtisadi inkişaf kursunu
ləngitmiş, neft gəlirlərinin üstünlük təşkil etdiyi büdcəni
kiçiltmiş, neft sektorunda müvafiq layihələrin, ətraf mühit,
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eləcə də digər sosial proqramların həyata keçirilməsini ixtisara
salmış və şübhəsiz ki, bütün bu mənfi təsirlər uzunmüddətli
perspektivdə təkcə neft ölkələrində deyil, qeyri-neft
dövlətlərində də yeni problemlərin ortaya çıxmasına zəmin
yaratmışdır. Yəni, bu gün aşağı neft qiymətlərinin neft
istehsalçıları üçün pisləşdirdiyi vəziyyət belə davam edəcəyi
təqdirdə sabah istehlakçılar üçün də pis olacaq. Yaxud bu gün
istehlakçılar üçün pis olan yüksək neft qiymətləri sabah
istehsalçılar üçün eyni aqibəti yaşadacaq. Odur ki, neftin
qiymətinə təsir edən faktorların aradan qaldırılması, tələb-təklif
balansının bərpasına yönəlik tədbirlərin görülməsi üçün bu gün
qlobal enerji dialoqu mühüm əhəmiyyət kəsb edir, hasilatçı və
ixracatçı ölkələr arasında fikir ayrılığının aradan qaldırılması
və həll yollarının birgə tapılması üçün ən münasib platforma
sayılır. Qeyd edək ki, OPEC ölkələrinin ümumilikdə qeyriOPEC ölkələrindən 2017-ci ilin yanvarın 1-dən başlayaraq altı
ay müddətinə gündəlik hasilat həcmindən 880 min barrel
həcmində ixtisarların edilməsi barədə gözləntiləri var.
Azərbaycan-OPEC əməkdaşlığının əhəmiyyəti, münasibətlərin
inkişafının vacibliyi həm iclas çərçivəsində, həm də iclasdan
əvvəl OPEC-in baş katibi Mohammad Sanusi Barkindo ilə
keçirilən ikitərəfli görüşdə ifadə edilmişdir. Proqnozlara
əsasən, 2020-ci ilin ortalarında neftin barrelinin 100 dollar
olduğu dövrə qayıtmaq mümkün olacaq.
Qlobal iqtisadiyyatın inkişaf tendensiyaları göstərir ki,
dünya enerji xammalının, birinci növbədə karbohidrogen
ehtiyatlarının daha böyük həcmlərinə ehtiyac duyacaqdır.
Gözlənti belədir ki, qlobal neft tələbatı 2040-cı ildə 40 faiz
artaraq, gündəlik 109,4 milyon barrel təşkil edəcək. 2040-cı
ildə dünya enerji istehlakında təbii yanacağın payı 77 faizə
yüksələcək. Burada təbii qazın xüsusi çəkisi 27 faiz, neft 26
faiz, kömür isə 24 faiz təşkil edəcək. Enerji tələbatında bərpa
olunan enerjinin payı 17 faizə, nüvə enerjisinin payı isə 6 faizə
çatacaq. Bu da söyləməyə əsas yaradır ki, enerji resurları
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istehlakının ümumi strukturunda neft-qaz hələ uzun müddət öz
üstünlüyünü qoruyub saxlayacaq.
NEFT-QAZ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNVESTİSİYALARIN
İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN
ARTIRILMASI YOLLARI
Magistr:
Səfərov Sevindik Həbib oğlu
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos. R.M. Abdinov

İnvestisiya qoyuluşlarının reallasdırılması mürəkkəb bir
proses olmaqla ciddi yanaşma tələb edir. Bu baxımdan
investisiya anlayısını bir iqtisadi kateqoriya kimi nəzərdən
keçirmək və onun mahiyyətini arasdırmaq məqsədəuyğun
sayılardı.
İnvestisiya (latınca “invest” sözündən olub, tərcüməsi
“geyindirirəm” mənasını verir) mənfəət (gəlir) və ya müəyyən
sosial səmərə əldə olunması məqsədilə sahibkarlıq və yaxud
digər fəaliyyət növləri obyektlərinə uzun müddətə qoyulan
maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən
ibarətdir.
Müasir dünyada investisiya prosesi transmilli
korporasiyaların iştirakı olmadan demək olar ki, baş vermir.
Hazırda investisiya proseslərinin xüsusiyyətlərindən biri odur
ki, istehsalat və kommersiya fəaliyyəti üçün sadəcə
investisiyalar deyil, elmi-texniki innovasiya nailiyyətləri, ətrafmühitə zərər verməyən tullantılarsız texnologiyaları
reallaşdıran investisiyalar tələb olunur.Məhz buna görə də
investisiyaların cəlb edilməsi ümumi dövlət siyasətinin ən
mühüm istiqamətlərindən biri sayılır.
İnvestisiyaların tələb olunan həcm və keyfiyyətinin təmin
edilməsi məqsədi ilə ölkədə investisiya mühitinin daha da
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yaxşılaşdırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Bunun
üçün aşağıda qeyd olunantədbirlər həyata keçirilir:
 şəxsi
mülkiyyətin
qorunması
və
korporativ
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi;
 mülkiyyətin formasından asılı olmayaraq bütün
investorlar üçün daha əlverişli rəqabət mühitinin yaradılması;

investisiya
fəaliyyətinin
normativ-hüquqi
bazasının daha da təkmilləşdirilməsi;
 investisiya obyektlərinin seçimi və təhlili məqsədi ilə
müəssisələr haqqında investorların məlumatlandırılması
sisteminin yaxşılaşdırılması;
 stabil normativ-hüquqi rejimin təmin edilməsi məqsədi
ilə dövlətin rolunun artırılması
Xarici investisiyaların cəlb olunması sahəsində iqtisadi
siyasətin əsas istiqamətləri aşağıdakı təxirəsalınmaz vəzifələrin
həll edilməsinin zəruriliyindən asılı olmalıdır:
 xarici investorlar üçün əsas hissəsi vergi rejiminin
sabitliyi olan hüquqi və təşkilati şəraitin yaradılması;
 kommersiya risklərinin azaldılması hesabına ölkənin
nüfuzunun yüksəldilməsi;
 potensial xarici investorların axtarılması və cəlb
olunması üzrə təşkilatların funksiyalarının vahid dövlət
orqanında toplanması və s.
Bunun üçün ölkə lazımi maliyyə, material resuslarına
malik
olmalıdır.
Əks
halda
milli
iqtisadiyyatın
formalaşdırılmasını və inkişafını təmin etmək məqsədilə ölkəyə
xarici investorların cəlb edilməsi zəruriyyətə çevrilir. Məhz
buna görə də, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində
resbublikamızda xarici ölkələrin marağına və Azərbaycan milli
iqtisadiyyatının inkişafına tam uyğun olaraq, qarşılıqlı
investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi imkanı yaradılır.
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NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİNDƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ
Magistr:
Qocayev Tural Lətif oğlu
II kurs, qrup A7216

Elmi rəhbər:
dos. E.H.Məmmədova

Növbəti 25 il ərzində dünyanın enerji istehlakının 50%
artacağı istiqamətində proqnozları nəzərə alsaq, bu halda
tələbləri qarşılamaq üçün daha səmərəli yollar tapmağın
vacibliyi əhəmmiyyətli dərəcədə artmağa başlayır. Belə
vəziyyətdə innovasiyaların tətbiqi həll yolu kimi görünür.
Bu məqalənin məqsədi, qlobal enerji istehlakının
yaratdığı tələbləri qarşılamaq üçün innovasiyaların nə dərəcədə
vacib olduğunu göstərməkdən ibarətdir. Eyni zamanda,
təhlükəsizlik və səmərəliliyin təmin olunması bu sənayedə çox
vacib əhəmiyyətə malikdir . Neft və qaz ehtiyatlarının tükənən
olduğunu və hər il azalmağa doğru getdiyini nəzərə alsaq,
innovativ texnologiyaların ixtirası yeni həll yolları ortaya
çıxartmaq üçün çox effektiv ola bilər.
Neft və qaz sənayesində 3 innovativ texnologiya.
Neft və qaz sənayesi təhlükəsizlik və səmərəliliyi
artırmaq üçün daimi olaraq dəyişməkdə və inkişaf etməkdədir.
Yeni texnoloji ixtiralar aşağıda göstərilmişdir:
1) Çində ixtira edilmiş yarımsəviyyəli qazma qurğu
texnologiyası. - Çinin şimal bölgəsində tətbiq edilməsi
mümkün olan, “Birinci Yarımsəviyyəli Qazma qurğusu” 19
yanvar 2015-ci ildə tamamlanmışdır. Adı çəkilən qazma
qurğusu “Rolls & Royce” enerji sistemi, “Kongsberg DP3”
dinamik yerləşdirmə sistemi və “Siemens” elektronik
idarəetmə sisteminə malikdir. Bu yeni texnologiya neftin əldə
edilməsində 13%, qazın əldə edilməsində isə 30% səmərəliliyi
artıra bilər, lakin hal-hazırda şimal zonada tətbiqinə
başlanmamışdır.
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2. Səmada 3D çap etmə qabiliyyətinə malik olan cihaz.
“Imperial Kollecin” tədqiqatçıları səmadan 3D çap etmə
xüsusiyyəti olan cihazlar ixtira etmişlər. Bu, neft və qaz
sənayesinə yüksək dərəcədə mənfəət gətirəcəkdir. Hansı ki, bu
qurğular insan köməyinə ehtiyac olmadan boru xətlərinə
nəzarət etməyə və onları təmir etməyə imkan verir. 3D çap
etmə qurğuları neft və qaz sənayesinin təhlükəsizlik
proseduralarını tamamilə dəyişə bilər.
3. “ArchiTEX (CTX) 3D Kompleks Dizayn Proqramı”.
“Baker Hughes” şirkəti “ArchiTEX (CTX) 3D” kompleks
dizayn proqramını 29 oktyabr, 2014-cü ildə ixtira etmişdir.
“Baker Hughes” şirkətinə görə, bu proqram real dünyanın daha
dəqiq kompleks dizaynı üçün interaktiv təqdimatdır və
təhlükəsizliyi gücləndirəcəkdir. İstifadəçilər tərəfindən
kompleks dizaynların dəqiq parametrləri daxil edildiyi zaman
əməliyyat riskləri azalacaqdır.
İnnovasiyalar sənayedə işçi qüvvəsinin təhlükəsizlik
səviyyəsini ciddi şəkildə gücləndirəcək və təhlükəsizlik
standartlarının inkişafına təkan verəcəkdir. İnnovativ
texnologiyaların tətbiqi məhsuldarlığı artıracaq və bugünün
qlobal enerji təhlükəsizliyi probleminin əsas həlli yolu
olacaqdır.
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“İCTİMAİ ELMLƏR” BÖLMƏSİ
MÜASİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN
VARİSİDİR.
Tələbə:
Alıyev İslam İlqar oğlu
II kurs, qrup 277.6S

Elmi rəhbər:
dos.Məmmədova.R.M

XX əsrin əvvəlləri istiqlal uğrunda mübarizəyə gedən
yolda xüsusi mərhələ təşkil edir. Azadlıq uğrunda gərgin
zəhmət və qorxu bilmədən qətiyyətlilik nümayiş etdirən
milli demokratik
qüvvələr 1918-ci il
mayın
28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurdular. Azərbaycanın
ümümmilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan Demokratik
Respublikasının xidmətlərinə yüksək qiymət verərək qeyd
etdi: “Bu
Azərbaycan tarixində
ilk
Demokratik
Respublikadır, tarixi bir hadisədir. Tariximizin böyük və
parlaq bir mərhələsidir, Azərbaycan tarixində siyasi-ictimai
hadisədir. Onun mövcud olması və müəyyən qədər fəaliyyət
göstərməməsi Azərbaycanın sonrakı dövrlərinə təsir edibdir”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi
münasibətilə cənab Heydər Əliyev nitqində bir daha təkrar
etmişdir:” Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan
dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə
yaramış Xalq Cümhuriyyətinin varisidir”. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti 23 ay yaşadı. 1920-ci ilin aprelin 27-də süqut
etdi. Süqut etməsinin səbəblərindən birisi ondan ibarət idi ki,
1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan
Qızıl Ordu
tərəfindən işğal olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
1918-1920-ci illərdə çox mürəkkəb, ağır şəraitdə fəaliyyət
göstərdiyi kimi Azərbaycan Respublikası 90-cı illərdə də
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belə bir vəziyyətlə qarşılaşmışdır. 1993-cü ilin yayında
Azərbaycan dövlətçiliyi məhvolma təhlükəsi qarşısında qalmış,
respublika vətəndaş müharibəsinə sürüklənmişdir. Belə bir
çıxılmaz vəziyyətdə xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev Bakıya
dəvət edildi. Bu vaxtdan ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə
bağlı olan düzgün siyasi seçimi əsasından xaosdan tərəqqiyə
keçid mərhələsinin bünövrəsi qoyuldu. Odlar diyarı
Azərbaycanda neft hələ çox qədim zamanlardan etibarən
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən
mühüm amil kimi səciyyələndirir. 1994-cü il sentyabrın 20dən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və
“Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və
hasilatının bölgüsü üzrə dünyanın tanınmış neft şirkətlərinin
birləşdiyi konsorsiumla ( ABŞ-ın “Amerika”, “Yunokal”,
“Pennxoyl”, Böyük Britaniyanın “BP”, “Ramko”, Norveçin
“Statoyl”, Rusiyanın “Lukoyl”, Türkiyənin “Türk Petrolleri”,
Səudiyyə Ərəbistanın “Delta”) “Əsrin Müqaviləsi” adlandırılan
tarixi saziş imzalandı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
strategiyasının icrası bu gün Azərbaycanın dövlət başçısı,
möhtərəm İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında uğurla
davam etdirilir. Təqdirəlayiq həldir ki, indi bütün dövlətlər və
təşkilatlar münaqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
prinsipi çərçivəsində həlli modelini dəstəkləyir.
ГЕЙДАР АЛИЕВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНА.
Студент:
Бабалы Зия Гамлет оглы
I курс, гр. 260.7

Научный руководитель:
доц. З.Г.Гулиева

Нефть –одно из главных стратегических природных
богатств Азербайджана, играющих значительную роль в
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развитии экономики. Первая скважина была пробурена в
1848 г. в местечке Биби Эйбат на побережье Каспийского
моря.
Новая
эра
в
возрождении
нефтяной
промышленности страны взяла старт в начале 1990-х
годов, когда Азербайджан обрел
государственную
независимость
В 1993 году Гейдар Алиев возглавил республику,
когда в стране был глубокий кризис, связанный с
распадом СССР в 1991 г. Главной задачей государства
было вывести страну из тяжелого состояния, и под
руководством Гейдара Алиева была разработана нефтяная
стратегия Азербайджана. 20 сентября 1994 года был
подписан «Контракт века» между Азербайджаном и рядом
нефтяных компаний по совместной разработке месторождений «Азери», «Чыраг» и «Гюнешли».Согласно контракту предусматривается добыча более 500 млн. тонн
нефти, которая ныне успешно претворяется в жизнь. Этот
контракт сыграл исключительную роль в формировании
национальной экономики. «Контракт века» 1994 года
успешно был реализован в течение 23 лет. За эти годы с
«Азери», «Чыраг», « Гюнешли» было добыто 436 млн.
тонн нефти. 18 ноября 1999 года в Стамбуле было
подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией,
Турцией, Казахстаном о строительстве основного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки
Каспийской нефти. На сегодняшний день в рамках нефтяной стратегии Азербайджана, было подписано в целом 27
нефтяных соглашений с зарубежными нефтяными
компаниями. Партнерами правительства Азербайджана в
этих соглашениях является 43 компании, представляющие
21 страну мира.
С 2003 года Азербайджанской республикой стал
руководить Ильхам Алиев, который принял указ от 11
февраля 2004 г. «Государственная программа социально372

экономического развития регионов Азербайджанской
Республики», где предусматривалось усиление развития
нефтяной промышленности. 13 июля 2006 г. было завершено строительство основного нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан, что обеспечило движение «черного
золота» на мировые рынки.
Таким образом, нефтяная стратегия, основу которой
составляет рациональное использование электротехнических ресурсов и распределение прибыли, создала условия
для экономического развития, в том числе и ненефтяного
сектора. Она внесла значительную лепту в сокращение
безработицы, решение многих социальных вопросов,
установление устойчивой, политической системы, интегрирование в международную, политическую и экономическую сферы, тем самым способствовав укреплению
Азербайджана в конце ХХ –начале ХХI века.
В завершение я хочу привести известную цитату
нашего общенационального лидера Гейдара Алиева,
которую знает каждый азербайджанец: «Я всегда гордился
тем, что я Азербайджанец».
DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ VƏ ONUN
HƏLLİ YOLLARI
Tələbə:
Bayramova Aysel İlqar qızı
II kurs, qrup 681.6

Elmi rəhbər:
professor.C.M.Mustafayev

Dağlıq Qarabağ probleminin kökləri qədimə, daha
doğrusu XVIII əsrə qədər uzanır. Qarabağ, 1828-ci ildən
başlayaraq ermənilərin Azərbaycana kütləvi şəkildə
köçürüldüyü ərazilərdən biridir. Rəsmi məlumatlara əsasən,
cəmi 2 il ərzində Şimali Azərbayana İrandan 40 min, Osmanlı
imperiyasından 90 min erməni köçürüldü. Qeyri-rəsmi erməni
köçkünlərlə birlikdə onların sayı 200 mini ötmüşdü. Beləliklə,
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rusların köçürdükləri ermənilər çox keçmədən Azərbaycan
torpaqlarında “Böyük Ermənistan” ideyasının reallaşdırılması
uğrunda açıq mübarizəyə başladılar. Həmin ideyasının əsas
tərkib hissələrindən biri də Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan və digər
Azərbaycan torpaqlarının yerli-azərbaycanlı əhalisini məhv
etmək və onların yaşadıqları torpaqları ələ keçirməkdən ibarət
idi. Tarixi faktlar göstərir ki, ermənilərin iddia etdiklərindən
fərqli olaraq heç zaman “Böyük Ermənistan” adlı dövlət
olmamışdır. Lakin erməni tarixçiləri
və ideoloqları bu
uydurma “Ermənistan” dövlətini və “Erməni azadlıq
hərəkatını” təbliğ etdilər “Qarabağ münaqişəsinin” təməlini
qoydular.
1980-cı illərin sonunda və 1990-cı illərin əvvəlində bu
bölgədə baş verən etnik qarşıdurmalar və Ermənistanın
DQMV-ni özünə birləşdirmə tələbləri Ermənistanla
Azərbaycan arasında müharibəyə səbəb olur.
Ermənistan ordusu DQMV-ni və ona qonşu 7 rayonu
(Laçın Kəlbəcər Ağdam Füzuli Cəbrayıl Qubadlı Zəngilan)
işğal edir. 1994-cü ildə Bişkəkdə atəşkəs sazişi imzalanır.
Dağlıq Qarabağda separatçı rejim 1991-ci ildə müstəqillik elan
edir. Heç bir beynəlxalq qanunun hüquqi tələblərinə cavab
verməyən bu “müstəqillik” indiyə kimi haqlı olaraq dünyada
heç bir ölkə tərəfindən tanınmayıb.
Davam edən Dağlıq Qarabaq problemində bir neçə həll
variantı mövcuddur. Dağlıq Qarabağ problemində BMT,
NATO, ATƏT, kimi beynəlxalq təşkilatların mövqeyi fərqli
olmuşdur. 1992-ci ilin martın 2-də Azərbaycan BMT-nin
üzvlüyünə qəbul edildi. Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyət
barədə BMT-nin Baş Katibi və Təhlukəsizlik Şurasına
müraciət edəndə BMT-nin ədalətli qərar qəbul edəcəyinə
inanırdı. Lakin BMT-nin Təhlükəsinin Şurasının ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barəsində verdiyi 4
qətnamədə və Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin bəyanatlarında
Ermənistan Respublikası işğalçı cinayətkar adlandırılmır
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ümumiyyətlə konkret olaraq işğalçının adı çəkilmirdi. 1993-cu
il aprelin 2-də Ermənistan qoşunları Azərbaycanın Kəlbəcər
rayonunu işğal etdikdən sonra Təhlükəsizlik Şurasının Sədri
1993-cü il aprelin 6-da növbəti bəyanatla çıxış edərək yerli
erməni qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonuna müdaxiləsindən ciddi narahat olduğunu bildirdi.
Nəhayət aprelin 30-da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 822 №-li
qətnaməni qəbul etdi. BMT ilə yanaşı NATO, ATƏT kimi
beynəlxalq təşkilatların da Qarabağ məsələsinin həllində bir
çox təklifləri olmuşdur. Bununla belə, beynəlxalq təşkilatlar
Dağlıq Qarabağ probleminin həllində ədalətli mövqe tutmurlar.
MULTİKULTURALİZMİN AZƏRBAYCAN MODELİ

Tələbə:
Cəfərova Fidan Hikmət qızı
I kurs, Qr.679.6

Elmi rəhbər:
baş müəllim.Qasımova N.V.

Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu
məkanda yerləşməklə dinlər və svilizasiyalararası anlaşmada
aparıcı rol oynamışdır. Bu gün Azərbaycan artıq dünyada
tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir. Multikulturalizm Azərbaycanda alternativi olmayan həyat tərzidir.
Azərbaycan dünyada təkcə enerji resursları ilə zəngin olan ölkə
kimi deyil, həm də humanizm prinsiplərinə sadiq, tolerant və
multikultural ölkə kimi tanınır. Azərbaycanda dövlət
səviyyəsində
multikulturalizm
siyasəti
yürüdülür,
multikulturalizmin təbliğatı ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq və
yerli əhəmiyyətli tədbirlər təşkil olunur. Azərbaycan bölgədə
multikulturalizm dəyərlərinin üstünlük təşkil etməsinin
tərəfdarıdır. Dünyada multikulturalizm sahəsində ən optimal
model
kimi Azərbaycan nümunəsi öyrənilir. Bu gün
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, burada ayrı-ayrı millətlərin,
xalqların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır.
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Azərbaycan multikulturalizmin siyasi banisi Heydər
Əliyevin layiqli davamçısı Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizmin
ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf etdirilməsi,
geniş təbliğ olunması məqsədilə, ölkəmizin tolerantlıq
ənənələrinə, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dəyərlərə
mühüm töhfələr verdiyini nəzərə alaraq 2016-cı ili
Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan etmişdir. Hazırda
multikulturalizm və mədəni müxtəlifliyə qarşılıqlı hörmət,
hüquqların qorunması elə bir prinsipə çevrilmişdir ki,
mədəniyyətlərarası dialoqun qurulması üçün siyasətlər,
proqramlar və yeni konsepsiyalar bu reallığa əsaslanır.
Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətində bu məsələ
prioritet təşkil edir.
ƏLİMƏRDAN BƏY TOPÇUBAŞOV
Tələbə
Əmrahova Nərgiz Müşfiq qızı
II kurs, qrup 681.6

Elmi rəhbər :
Prof.C.M.Mustafayev

Topçubaş-Əlimərdan bəy Ələkbər bəy oğlu (4.5.1863
Tiflis – 5.11.1934, Paris, San-Deni)- Azərbaycanın görkəmli
siyasi və dövlət xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin
banilərindən biri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlament
sədri (1918, 7 dekabr – 1920, 28 aprel), Rusiyanın müsəlmantürk xalqlarının milli azadlıq hərəkatının liderlərindən biridir.
O, Tiflis gimnaziyasini (1884) və Peterburq Universitetinin
Hüquq fakültəsini (1888) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Təhsilini başa vurduqdan sonra bir neçə il Rusiyada işləmiş,
1894-cü ildə Azərbaycana qayıdaraq hüquq mühafizə
orqanlarında, sonra müstəqil vəkil
kimi
fəaliyyət
göstərmişdir. Hüquq elmlərini və azərbaycan, rus, fars,
fransız, gürcü və ingilis dillərinidə mükəmməl bilən
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Topçubaşov Hacı Zeynalabdin Tağıyevin diqqətini cəlb etmiş
və 1897 ildə “Kaspi” qazetinin
redaktorluğu
ona
tapşırılmışdır.
1905-ci il avqustun 15-də Nijni Novqorodda keçirilən
müsəlman xalqlarının qurultayına sədirlik etmişdir.
Topçubaşov qurultayda demişdir: “Biz türk övladları,
əslimiz bir, nəslimiz bir, dinimiz birdir. Qərbdən Şərqə qədər
bizim atalarımızın mülkü idi.
Atalarımiz bu qədər qəhrəman millət olduqları halda bu
gün Qafqaz dağlarında, Krım bağlarında, Kazan çöllərində və
Orta Asiya ovalıqlarında, atalarımızın mülkü olan öz
vətənimizdə, öz torpaqlarımızda öz ehtiyaclarımızı bildirməyə
imkanımız qalmamışdır”. Topçubaşov Rusiya müsəlmanların
1906-ci il yanvarın 13-23-də Peturburuqda keçirilən II
qurultayı Əlimərdan bəy tərəfindən hazırlanmış “Ümümrusiya
Müsəlmanları ittifaqi” nizamnaməsi 1906-cı il avqustun 15-21
də Nijni Novqorodda keçirilən
III qurultayda sədr
seçilmişdir. O demişdir: “Ey möminlər, ey qardaşlar. Bu günü
heç vaxt unutmayacağam. Bu gün Ümümrusiya müsəlmanları
üçün milli bayram olacağı şübhəsizdir”.
1905-1907-ci illər inqilabının məğlubiyyətindən sonra
1910-cu ildə Moskovadan Bakıya qayıdır. 1916-cı ildə
Tiflisdə Qafqaz millətləri yığıncağında Azərbaycanı təmsil
etmişdir. 1917-ci ilin sonuna kimi Müsəlman Milli komitəsinə
sədirlik etmiş, həmin ilin Rusiya Müəssislər məclisinə
nümayəndə seçilmişdir. 1918ci ilin avqustun
23-də AXCnin Fövqəladə elçisi ve Naziri kimi İstanbula
göndərilmişdir.1918ci ilin dekabırın 7-də AXC Parlamenti ilk
iclasda Rəsulzadənin təklifi ilə İstanbulda olan Topçubaşovu
qiyabi olaraq Parlamentin sədri seçmişdir. 1919-1920-ci
illərdə Paris Sülh konfransına göndərilən Topcubaşov AXC
nümayəndə heyyətinin sədiri təyin olundu və İstanbuldan
birbaşa Parisə yola düşdü. Ömrünün sonunadək Parisdə
yaşayan Topçubaşov 1934-cü ildə vəfat etmişdir.
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ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИРА ЧИСЕЛ
КАК МОДЕЛИ НАШЕГО БЫТИЯ
Студент:
Ибрагимова Нурана Паша к.
IV курс, группа 380.4

Научный руководитель:
доц. К. Н. Мамедова

Положение об основании утверждает, что для
всякого сущего должно быть основание. Однако, само
положение об основании не может быть обосновано через
нечто сущее. Число является сущностью, поскольку оно
указывает на единство вещи. Что же является сущностью
числа?
Пифагорейцы
мистифицировали
математику,
используя ее как некий подход для описания
действительности. Основной тезис пифагореизма состоит в
том, что "всё есть число". Для пифагорейцев именно числа
играли роль первоначала. Чувственно воспринимаемые
вещи стали истолковываться в своей структуре лишь как
подражание числам. Впервые числа от вещей отделили
академики. Именно они, а не пифагорейцы превратили
числа в самостоятельные сущности, первичные по
отношению к вещам. Проблема того, как и где существуют
математические предметы, в центре внимания Аристотеля.
Эту проблему он формулирует так: "Если существуют
математические предметы, то они должны либо
находиться в чувственных вещах, как утверждают
некоторые, либо быть отдельно от чувственных вещей ,а
если они не существуют ни тем, ни другим путем, тогда
они либо не существуют, либо существуют в ином смысле:
таким образом спорным у нас будет не то, существуют ли
они, но каким образом.
Согласно
Николаю
Кузанскому
существует
абсолютный минимум и абсолютный максимум.
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Совпадение абсолютов Николай Кузанский называет
простым максимумом. Простой максимум является
одновременно измеряемым и мерой для измерения. И им
является только Бог. Во всех остальных трёх уровнях
бытия может быть различение на меру измерения и
измеряемое. Мерой будет число, а измеряемым – рассудок,
душа или чувственно воспринимаемый космос.
Декарт является одним из первых математиков,
которые стали трактовать число, исходя из понятия
функции. Согласно его философии, субстанция - это, то
что не нуждается в своем существовании ни в чём другом.
В собственном смысле слова, субстанцией является только
Бог. Сущность числа укоренена в Боге и поддерживается
Богом. Однако число не представляет собою отдельной
реальности. Лейбниц придаёт большое значение тому
факту, что не существует двух отдельных миров вещей и
чисел. То положение, что не существует отдельного мира
чисел, как то было в Античности, Лейбниц описывает
следующим образом: «Утверждать это- всё равно, что
утверждать, будто при представлении нескольких вещей
одновременно мы представляем себе нечто большее, чем
число, а именно res numerates, а между тем не существует
двух множеств: одного-абстрактного, т. е. множества числа, другого-конкретного, т. е. множества перечисленных
вещей».
Сформулируем следующую концепцию числа. Число
как деятельность существует в воображении. Число как
единство синтеза категории количества и трансцендентальной схемы количества представлено в рассудке и это
является его сущностью. На вопрос, существует ли число
каким-нибудь образом в разуме, у меня нет ответа. Число
как сущее существует в воображении как счёт: сложение и
вычитание.
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AXC-İN DÖVRÜNDƏ ORDU QURUCULUĞU
Tələbə:
Kərimova Zemfira Qartal qızı
II kurs, qrup 681.6

Elmi rəhbər:
prof. C.M.Mustafayev

Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan olunduğu tarixi şərait,
eyni zamanda onun yerləşdiyi bölgədə gedən proseslər xalqın
müstəqilliyini qoruyacaq ordunun yaradılmasını tələb edirdi.
AXC yarandığı ilk dövrlərdə onun hərbi qüvvəsi 600 nəfərlik
könüllü dəstədən ibarət idi. İyunun 26-da Milli Ordu
yaradılması barədə fərman verildi və ordu “Əlahiddə
Azərbaycan Korpusu” adlandırıldı. İyulun 11-də respublikada
hərbi səfərbərlik haqqında fərman verildi. 1918-ci il oktyabrın
23-də respublika hökümətinin iclasında Hərbi Nazirliyin
yaradılması qərara alındı. Bu qərar Nazirlər Şurası tərəfindən
noyabr ayının 1-də imzalandı. Ona rəhbərliyi ilk vaxtlar
F.X.Xoyski öz üzərinə götürdü, nazir müavini isə artilleriya
generalı Səməd bəy Mehmandarov təyin edildi. Qısa müddət
ərzində Hərbi Nazirliyin aparatı yaradıldı. Noyabrın 15-də isə
ordunun Ümumi Qərargahı yaradıldı. 1918-ci il noyabrın
22-də Hərbi Nazirlik Gəncəyə köçürüldü. S.Mehmandarov
Azərbaycan ordusunda xidmət edən şəxslər qarşısında dərhal
AXC-yə sədaqət andı içmələri vəzifəsi qoydu. Nazirlər
Şurasının
1918-ci il 25 dekabr tarixli qərarı ilə
S.Mehmandarov hərbi nazir təyin edildi, 9 dekabr tarixli
qərar ilə isə general-leytinant Ə.Şıxlinski hərbi nazirin
müavini təyin edildi. 1918-ci il dekabrın 27-də AXC-in hərbi
nazirinin əmri ilə Azərbaycan dili orduda dövlət dili qəbul
edildi. 1919-cu il yanvarın 11-dən orduda Ə.Şıxlinskinin
rəhbərliyi ilə hazırlanan hərbi geyim forması rəsmiləşdirildi.
1919-cu il martın 26-da Baş qərargah yaradıldı və generalleytinant Məmməd bəy Sulkeviç onun rəisi təyin edildi.
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1919-cu il aprelin əvvəllərində milli qoşun hissələrinin
azsaylı kontingentinin Bakıda da yerləşdirilməsinə icazə
verildi. Bu qüvvələrə bir piyada taboru, 400 nəfərlik süvari və
bir topçu batareyası daxil idi. Aprelin 5-də həmin qüvvələr
Bakıya daxil oldu və Salyan kazarmalarında yerləşdirildi.
Gözlənilən təhlükələri nəzərə alaraq 1919-cu ilin iyun
ayında Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı. 1919-cu il
iyunun 11-də Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan
olundu. 1919-cu ilin yayında Azərbaycan Xəzər donanması
yaradıldı. 1919-cu ilin payızında Bakı istehkamçılar hissəsi
təşkil olundu. Sentyabr ayında Bakı hərbi limanının, təyyarə
dəstəsinin, zirehli avtomobillər taqımının, mövqe batareyasının
ştatlarının formalaşdırılmasına başlandı. Hərbi nazirlik bütün
bu təşkilati işləri həyata keçirməklə 1919-cu ilin sonunadək
Azərbaycan ordusunun heyətinin sayını 20 min nəfərə,
ordudakı atların sayını isə 5 min başa, 1920 ildə isə ordunun
sayını 40 min nəfərə, atların sayını 10 min başa çatdırmağı
nəzərdə tuturdu. 1920-ci ilin elə ilk günündən 3-cü zirehli
qatarın komplektləşdirilməsinə başlandı. 1920-ci ilin
əvvəllərində növbəti çağırış-səfərbərlik kampaniyası başlandı
və ordunun ali idarəetmə orqanlarındaəsaslı struktur
dəyişiklikləri aparıldı. Mart ayında Baş qərargahla Ümumi
qərargah birləşdirilərək Azərbaycan Ordusunun Qərargahı
yaradıldı. 1920-ci il aprel işğalından dərhal sonra ordusunun
hissələri ləğv edildi. 1991-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan
Respublikasının Ali Soveti ordu yaradılması haqqında qanun
qəbul etmişdi. Ordu quruculuğuna yalnız 1993-cü ildən
başlamaq mümkün oldu. Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu
prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf dövrünü yaşayır. Bu
ordu işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etməli,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qorumalıdır.
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ORTA ƏSRLƏR İSLAM FƏLSƏFİ
Tələbə:
Məmişova Zeynəb Cəmil qızı
III kurs, Qr 661.5

Elmi Rəhbər :
Dos.Cəfərov A.C.

Orta əsr Ərəb – müsəlman fəlsəfəsində kalam və
möhəsillik
Ərəb-müsəlman fəlsəfəsi dedikdə ərəb xilafətinə daxil
olan xalqların ərəb və fars dilində yazılan fəlsəfəsi nəzərdə
tutulur.
İslam mədəniyyətində dini-fəlsəfi fikir üç əsas
istiqamətdə özünü göstərmişdir: kəlam – islamın sxolostik
teologiyası; sufizm – dini-mistik və panteist fikir; fəlsəfə antik dövr mütəfəkkirlərinin güclü təsiri ilə formalaşan fəlsəfə.
Kəlam ilk dəfə islamla müxtəlif dini-siyasi qrupların
(xaricilərin, qədərilərin, cəbrilərin, murcidilərin) meydana
gəlməsi və mübahisə aparması, habelə, qeyri-müsəlman dini
əqidələrin (zərdüştlük, xristianlıq) nümayəndələri ilə keçirilən
disputların gedişində formalaşmışdır. Bu mübahisələrdə
Qurani-şərifin simvolik-alleqorik şərhinə əsaslanan mülahizələr
yürütmək, bu və ya digər tezisin sübutunda heç bir nüfuzlu
mənbəyə isnad etmədən ancaq fərdi zəkaya isnad etmək
metodu hazırlanır və kəlamın ilkin problematikası: 1.
Müsəlmanların başçısının (xəlifənin, imamın) keyfiyyətləri; 2.
İnsanın öz hərəkətinə görə məsuliyyət daşıması (iradə azadlığı
və qismətin irəlicədən müəyyənləşdiyi); 3. İnsanın-sadə
müsəlman (müslüm), həqiqi dindar (mömin), dinsiz (kafir) və
günahkara (sahib əl-kəbirə) bölünməsi; 4. Allahın təkliyi və
onun mahiyyəti ilə atributlarının vəhdəti; 5. Qurani–şərifin
zaman daxilində yaranıb, yaxud yaranmaması məsələləri
müzakirə edilir.
İslam ehkamları ilə bilavasitə bağlı olan bu məsələlər
kəlamın özəyini (cəlil əl-kəlam, zahir əl-kəlam) təşkil edirdi.
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Həmin özəkdən fərqli olan incəliklər də vardır (dəqiq əl-kəlam,
lətif əl-kəlam) ki, buraya natural fəlsəfə xarakterli problemlər –
hərəkət və sükunət, substansiya və aksidensiya, xırda
hissəciklər (atomlar) və boşluq mövzular daxil idi.
Antik yunan fəlsəfəsinə müraciət edərək müsəlman
teologiyası məsələlərini fəlsəfi mövqedən şərh etməyə çalışırdı.
Mötəzililər kəlamla, yəni mütəkəllimlər arasında ən böyük
dini-fəlsəfi istiqaməti təşkil edirdilər. Onlar VII-IX əsrlərdə
xilafətin dini-siyasi həyatında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Ənənəyə görə mötəzililik öz adını əl-Həsən əl-Bəsrinin (728-ci
ildə öldürülüb) dərnəyindən onun şagirdləri, - Vəsil ibn Ata
(748-ci ildə vəfat edib) və Əmr ibn Ubeydin (761-ci ildə vəfat
edib) ayrılmasından almışdır. Əl-mötəziləx – «ayrılanlar»
mənasındadır.
Mötəzililiyin beş əsas prinsipi görkəmli ilahiyyətçifilosof Əbül Xüzəyl Əl-Əllafın (841-ci ildə vəfat edib)
dövründə formalaşmışdır. Bu prinsipləraşağıdakılardır: 1. ƏlƏdl (ədalət) – ilahi ədalət insan iradəsinin azadlığını nəzərdə
tutur. Dünyadakı cism və hadisələrin ardıcıllığını hifz etmək
onun xasiyyətidir. 2. Ət-Touhid – təkallahlıq, ciddi monoteizm,
Allahın atributlarının inkar edilməsi, o cümlədən, Qurani–
şərifin zaman daxilində «yaranması» da inkar edilir. 3. «Vəd və
hədə-qorxu», bu müddəanı xaricilər də qəbul edirdilər, mənası
odur ki, Allah öz vədlərini və hədə–qorxularını mütləq yerinə
yetirməlidir. Peyğəmbər və ya başqa bir müqəddəsin xahişi ilə
Allah öz hökmünü dəyişdirə bilməz, günahkar cəhənnəmə,
mömin isə cənnətə düşməlidir. 4. «Orta vəziyyət» (əl-mənzila
baynal-mənzilətəyn), yəni ağır günah işlətmiş müsəlman
möminlər sırasından kənar edilsə də amma kafir hesab
olunmur, yəni orta vəziyyətdə qalır. Bu hal, xaricilərin və
mürcilərin xoşuna gəlmir, buna görə də həmin müddəa ilk
çağlarda Əl-Bəsrinin dərnəyindən bir sıra adamların çıxıb
getməsinə səbəb olmuşdu. 5. Xeyirli, yaxşı əməlin hökm
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edilməsi, pis əməlin qadağan edilməsi, yəni «əmr bi maaruf»
və «nəhl-münkar».
BÖYÜK AZƏRBAYCAN HÖKMDARI
NADIR ŞAH ƏFŞAR
Tələbə:
Məmmədli Elşən Əhliman oğlu
II kurs, 269.6S

Elmi rəhbər:
B/ m:Əliyev.İ

Türk tarixində qurulmuş dövlətlərin 40%-i ya
Azərbaycan türkləri tərəfindən qurulmuş, ya da Azərbaycan
ərazisində digər türk tayfaları tərəfindən qurulmuşdur. Bu
dövlətlərdən biri olan əzəmətli Əfşar imperyasının qurucusu
Əfşar boyunun Eberli tayfasının Qırıxlı oymağından 2500
illik türk cahangirləri silsiləsinin sonuncusu Nadir şah Səfəvilər
dövlətinin dağılması dövründə parlamışdır.
Əfqan Üveysilər sülaləsi (1722-1729) Səfəvilərin
paytaxtı İsfahanı (22.10.1722) işğal etmiş, Osmanlı və Rusiya isə 1724-cü il iyulda Səfəvi torpaqlarının bölünməsi
haqqında İstanbul müqaviləsi imzalamışdı. Hakimiyyətə gələn
II Təhmasib Nadiri 1726-nın oktyabrında sipəhsalar təyin etdi.
1729-cu il noyabrda İsfahan döyüşündə Nadir möhtəşəm
qələbə qazanıb, İsfahanı tutdu.
1730-cu ildə Xorasanda yaranmış mürəkkəb vəziyyətlə
bağlı Nadir oraya getdi. II Təhmasibin 1730-1731-ci illər
müstəqil hücum kampaniyası isə uğursuzluqla nəticələndi və
bədnam Kirmanşah sülhünü imzalamlı oldu.
Nadir Xorasandan İsfahana gəlib II Təhmasibi taxtdan
salıb, onun 8 aylıq oğlu Abbas Mirzəni III Abbas adı ilə şah
(7.9.1732), özünü isə şahın naibi elan etdi. Rusiya ilə 1732-ci
ilin yanvarda Rəştdə sülh imzaladı.
Kirmanşah sülhünü ləğv edib, 1733-də Bağdadda yeni
sülh müqaviləsi imzaladı və 2 dövlətarası sərhəd 1639-cu
ildəki kimi müəyyənləşdirildi.
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Nadir Rusiya ilə 1735-ci ilin martda Gəncə yaxınlığında
Xəzəryanı vilayətlərdən çıxmaq haqqında müqavilə imzaladı.
Solaq qalası sərhəd oldu. Daha sonra Gəncəni, Tiflisi, İrəvanı
ələ keçirib, 28 dekabr 1736-cı ildə Osmanlı ilə müqavilə
imzaladı. Nadir 1736-cı ildə Muğan qurultayını toplayıb özünü
şah elan etdi. Nadirin şah seçilməyinə qarşı çıxan Qarabağ
bəylərbəyi Uğurlu xan Ziyadoğlu, otuzikilər, cavanşir, kəbirli
tayfaları cəzalandırıldı. Qazax, Borçalı Kartli hakiminə, Qarabağ məliklikləri Azərbaycan hakimi İbrahim xanın tabeliyinə
verildi. Nadir şah məzhəb savaşına son qoymaq üçün
cəfəriyyə məzhəbini yaratdı.
Nadir 1738-də Bəlucistanı tabe etməklə Əfqanıstanı ram
edən ilk və son hökmdar oldu. 1738-ci ildə Hindistan
yürüşündə Hindistanının qərb bölümü (Şəlimar müqaviləsi),
1739-1740-ci il Türküstan yürüşündə Orta
Asiya
və
Qazaxıstan Əfşar imperiyasına qatıldı.
Nadir dövlətin daxili dayaqlarını möhkəmləndirmək üçün
vergilərin birbaşa dövlət xəzinəsinə daxil olmasını təşkil etdi,
baş vəzir və sədr-əzəm vəzifələrini ləğv etdi. Bu isə üsyanlara
səbəb oldu ( Sam Mirzə üsyanları, Sistan üsyanı).
Hakimiyyətinin son illərində ən yaxın adamları belə ona
xəyanət etdilər. Onun yanında yalnız 4 minlik əfqan divizyası
qalmışdı. 1747-ci il iyunda Nadirin Fərəhabaddakı düşərgəsində ona qarşı sui-qəsd təşkil edildi və Nadir şah qətlə
yetirildi.
“NOBEL QARDAŞLARI” ŞIRKƏTININ
AZƏRBAYCANDA FƏALIYYƏTI
Tələbə:
Məmmədov İsmayıl Qalib oğlu
II kurs, qrup 279.6

Elmi rəhbər:
b/m.S.Nağıyeva

XIX əsrin birinci yarısında Rusiya-İran müharibələri
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nəticəsində Azərbaycanın Şimal xanlıqlarının Rusiyaya
birləşdirilməsindən sonra rusların bu ərazinin strateji mövqeyi
ilə yanaşı xammal bazasına da marağı ketdikcə artır. XIX əsrin
ikinci yarısından başlayaraq Rusiya imperiyasının inkişaf
etməkdə olan fabrik-zavod sənayesinin yanacağa olan
tələbatının artması Bakı neftini ön plana çıxarır. Çar höküməti
neft sənayesinin inkişafına mane olan amilləri aradan qaldırır,
belə ki, 1864-cü ildə Bakı neft mədənlərində kəndlilərin
məcburi əməyi aradan qaldırılır və muzdlu işçi qüvvəsi cəlb
edilir. İltizam sistemi 1872-ci ilin fevralında ləğv edilir və ilin
sonundan başlayaraq neftli torpaqlar auksion yolu ilə satılmağa
başlayır. Çar höküməti 1880-ci il mayın 1-də xarici ölkə
vətəndaşlarının Bakı rayonunda neft mədənlərinə buraxılması
məsələsinə dair qərar qəbul etdi. XIX əsrin 70-ci illərinin ikinci
yarısında Bakı neft sənayesinə nüfuz edən ən böyük xarici
kapital İsveçli Nobel qardaşlarına məxsus idi. Nobellərin Bakı
ilə tanış olan ilk üzvü Robert Nobel idi. Lüdviq Nobel 1873-cü
ildə qardaşı Robert Nobeli tüfəng qundaqlarının hazırlanmasına
lazım olan qoz ağacları üçün Azərbaycana göndərdi. Robert
Nobelin Azərbaycana səfəri hədər getmədi, o, yolüstü Bakıda
qaldı, Qaraşəhər və Ağşəhəri, neft mədənlərini gəzdi və gəlir
mənbəyinin Bakıda olduğunu çox düzgün qiymətləndirdi.
1873-cü ilin sonunda Peterburqa qayıdan Robert Nabel
Bakıda neftlə bağlı geniş imkanların olmasına qardaşı Lüdviq
Nobeli inandıra bildi və ondan 25 min rubl vəsait alaraq 1874cü ildə Bakıya qayıtdı “Tiflis cəmiyyəti”ndən Qara şəhərdə
kiçik bir zavod aldı və onu yenidən qurdu. İlkin kapitalı 3
milon rubl olan bu şirkətin əsrin sonunda kapitalı 15 milyon
rubla çatırdı. 1877-ci ildə dünyada ilk dəfə olaraq Lüdviq
Nobelin layihəsi əsasında 15 min pud ağ neft tutan, “Zoroastr”
(Zərdüşt) adlandırılan buxar tankeri inşa edildi və 1878 –ci ildə
Xəzər dənizində istismara verildi. 1879-cu ildə isə Nobellər
tərəfindən daha böyük “Moisey” tankerinin hazırlanması üçün
sifariş verildi. Nobel qardaşları tərəfindən Bakı-Batumi
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arasında kerosin kəmərinin inşa olunması (1897-1907) və
1883-cü ildə Cənubi Qafqaz dəmir yolunun fəaliyyətə
başlaması və 1900-cü ildə Rusiya bazarına qoşulması Bakı neft
sənayesinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Bütün bu
görülən tədbirlər nəticəsində artıq 1898-ci ildə Bakı neft
hasilatına görə ABŞ-ı ötüb keçir və “Nobel Qardaşları” şirkəti
hasilatın miqdarı 20 milyon puddan çox olan 8 ən iri firmadan
biri olur.
Lüdviq Nobelin rəhbərliyi dövründə şirkət təkcə Sabunçu
və Balaxanıda 44 neft mədəninə sahib idi. 1914-cü ilin
məlumatına görə, bu mədənlərdə 2525 nəfər çalışırdı, neft
hasilatının ümumi həcmi 45-75 milyon pud idi ki, bu Bakıda
hasil edilən neftin 25-28 faizini təşkil edirdi. Nobellər Bakıda
istehsal etdikləri 1 milyard 426 milyon pud neft məhsullarının
1 milyard 174 milyon pudunu Rusiyaya, 252 milyon pudunu
isə dünya bazarına çıxararaq 868 milyon rubl gəlir əldə
etmişlər.
Nobellərin adı ilə bağlı olan ən nüfüzlu beynəlxalq
mükafat Alfred Nobelin adı ilə bağlıdır. O, qoyduğu mirasın
33 200 000 kronunu hər il insanlığa xidmət göstərən böyük
elmi kəşflərə xərclənməsini vəsiyyət edib. 1968-ci ildə İsveç
bankı iqtisadi sahədə də “Nobel Mükafatı” təsis etdi. Dünyanın
ən nüfuzlu mükafatı hesab olunan Nobel mükafatının mükafat
fondunun 10 faizi “Nobel Qardaşları” sirkətinin payına düşür.
AĞA MƏHƏMMƏD ŞAH QACAR
Tələbə :
Məmmədova Türkanə Emin qızı
II kurs, qrup 681.6

Elmi rəhbər:
prof.C.M.Mustafayev

Azərbaycan türk xalqının tarix səhnəsinə yetişdirib
çıxardığı dəyərli şəxsiyyətlərdən biri də Ağa Məhəmməd şah
Qacardır. Mənşəcə Qacar türk tayfasından olan Ağa
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Məhəmməd şah Qacar 1742-ci il oktyabrın 26-da
Mazandaranın Astarabad şəhərində dünyaya göz açmışdır. Ağa
Məhəmmədin atası Məhəmmədhəsən xan Qacarların Astarabad
qoluna mənsub tanınmış hərbçi ailəsini təmsil edirdi,anası
Ceyran xanım isə Qacarların Dovalu qoluna aid ziyalı bir
ailənin övladıdır.Hələ kiçik yaşında həyatın ən sərt üzü ilə
üzləşməli olan Ağa Məhəmməd 7 yaşında atasının iştirak
etdiyi siyasi çəkişmənin qurbanına çevrilir. Ağa Məhəmmədın
atası ilə düşmən münasibətində olan Əfşar hakimi Adil şah
atanı tuta bilmədiyindən qisasını oğlundan almağa qərar verir.
Beləliklə, 7 yaşında heç bir günahı olmayan Ağa Məhəmməd
Adil şahın göstərişi ilə xədim edildi. Bu hadisə gələcək
hökmdarın psixologiyasında silinməz iz qoydu və kiçik
yaşlarından amansız şəxsiyyət kimi yetişən Ağa Məhəmmədin
sonralar insanlara münasibətində mərhəmətin nə demək
olduğunu bilməməsi də elə məhz bununla bağlıdır.
Uzun çəkişmələrdən sonra Ağa Məhəmməd 1791-ci ildə
özünü İran şahənşahı elan edir və təcili surətdə mərkəzi
hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ciddi tədbirlər
görür, baş qaldıran xanları yatırır, ölkə daxilində iqtisadi və
ticarət əlaqələrinin bərpa olunması üçün əlindən gələn hər şeyi
edir. Qacarlarla zəndlər arasında son qanlı döyüş 1794-cü ilin
yayında Girman yaxınlığında baş verir və Ağa Məhəmmədi
tam qələbəsi ilə nəticələnir. Burada Ağa Məhəmməd şah gürcü
çarı II İraklinin və Qarabağ xanı İbrahim Xəlilin Rusiya
himayəsinə keçmək niyyətində olduqlarını eşidir. İrakli
Qacarların dədə-baba torpaqlarını–Qarabağ, İrəvan xanlıqlarını və Gəncəni rus çarına vermək istəyirdi. Gürcüstan çarının bu
niyyətini Qacar İranın tabeçiliyində olan bir şəxsin xəyanəti və
Azərbaycan xanlıqlarının daxili işinə qarışmaq kimi qəbul
edirdi. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd şah Qacar özünün 60
minlik qoşununu Qafqaza yeridir. Qoşun üç yerə bölünür:
kiçik bir hissəsi Dağıstan üzərinə keçmək üçün Muğana, əksər
hissəsi Ağa Məhəmməd şahın öz başçılığı altında Şuşanı
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almaq məqsədilə Qarabağa, üçüncü dəstə isə şahın
qardaşlarının
rəhbərliyi altında İrəvan xanlığına doğru
yollanır. Keçilməz Şuşa qalasını xüsusi hazırlıq olmadan
tutmaq mümkün deyil və bunu anlayan Ağa Məhəmməd şah
qoşunun ağzını Tiflisə tərəf döndərir. Onun dəstəsi güclü
müqavimət görmədən İraklinin yaraqlılarını darmadağın edir.
Tiflis alındıqdan sonra bir çox Azərbaycan xanı Ağa
Məhəmməd şaha tabe olduqlarını bildirir. Yalnız İrəvan və
Qarabağ xanları onun tabeçiliyini qəbul etmirlər. 1796-ci ilin
yayında Ağa Məhəmməd şahın qardaşlarının komandanlığı
altında 20 minlik ordu İrəvana yaxınlaşır. Beş həftəlik
mühasirədən sonra qala təslim olur və sülh bağlanır. Yürüşdən
geri qayıdarkən Ağa Məhəmməd xan Muğan düzündə təntənəli
tacqoyma mərasimi keçirir. Tacqoyma mərasimindən sonra
Ağa Məhəmməd şah Nadir şah Əfşarın nəvəsi Şahruxun
hökmranlıq etdiyi Xorasanı fəth edir. Rusların general
V.A.Zubovun başçılığı altında Gürcüstan yürüşünə cavab
olaraq Ağa Məhəmməd 1797-ci ildə böyük bir qoşunla
Qafqaza doğru irəliləyir. O, burada Şuşanı ələ keçirir. Ağa
Məhəmməd şahı onun öz qulluqçuları qətlə yetirir. Şahın
cəsədi Məşhədə aparılır və orada dəfn olunur.
НОЭТИКА КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, А НЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ НАУКА.
Студент:
Гулиев Гусейн Рамиз оглы
Гр.622.6, II курс

Научный руководитель:
доц.Н.М.Шейх-Заманова

Что такое ноэтика?
Термин происходит от понятия «nous», введённого
древнегреческим философом Анаксагором и означающего
«мировой разум». Ноэтика – это учение, изучающее
эволюцию человеческого сознания.
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Что означает «экспериментальная наука»?
Экспериментальной называется наука, строящая свои
выводы на основе опытов, и проверяющая свои теории
экспериментами.
Безусловно,
ноэтика
является
экспериментальной наукой, так как все её открытия были
достигнуты экспериментальным путём, а все теории –
доказаны на практике.
Какие эксперименты в области ноэтики дали
положительный результат?
Самыми выдающимися экспериментами являются:
доказательство
влияния возможности существования
сознания вне тела, доказательства влияния сознания
(особенно, коллективного) на случайные явления,
доказательство нейропластичности головного мозга
человека.
Возможно ли существование сознания вне тела?
Перенесшие
клиническую смерть рассказывают про
являвшиеся им видения, голоса. Команда учёных из
Университета Нью-Йорка, работающая во главе с Сэмом
Парниа, провела эксперимент с участием 2060 пациентов,
который длился более 4,5 лет. Учёные собрали
доказательства того, что сознание человека не перестает
работать со смертью мозга
Как сознание влияет на случайные происшествия?
В 1997 году в Принстонском университете (США) был
поставлен эксперимент «Глобальное сознание»; в
различных частях света были размещены генераторы
случайных чисел (EGG). В последнее десятилетие
поставлены сотни экспериментов, в которых доказано, что
человек способен внести существенные отклонения от
математического ожидания.
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“XARİCİ DİLLƏR” BÖLMƏSİ
ECOLOGICAL PROBLEMS
Student:
Bagirov Vagif
I year, group 304.7

Scientific adviser:
teach.. D.Y.Ukleyn

Our Earth is a beautiful home for living beings, common
for all the humanity forever. The number of the planet’s
population is increasing constantly, but the technical progress
not only for the people’s welfare, but also threatens the life
itself. When people pursue great profits, they often act
unwisely- destroy nature, pollute the environment. The
poisoning of air, land and oceans is the fastest spreading
disease of civilization.
Air pollution is a community problem. Cars, trucks,
buses and airplanes are the worst polluters. They send partly
burned gases into the air. Air can be also polluted by smoke
and gases from factories. Dirt, smoke, and gases in the air may
be carried away by wind and by air currents, or settle over as a
blanket of smog
Water pollution is caused by dumping wastes into lakes,
rivers, and other bodies of water. Harmful wastes may also get
into the soil or drain off fields that have been sprayed with
pesticides. Pesticides are often used to kill insects and weeds in
cities or on farms. Polluted water can spread many diseases
Radiation has become one of the main problems. There
are some atomic power stations in our country. It is even a
greater disaster for the world. We all remember about
Chernobyl catastrophe and its tragic results. Many people, who
fought against that fire and received a certain doze of radiation
are invalids now.
Our forests are disappearing because they cut down or
burnt. If this trend continues, one day we won’t have enough
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oxygen to breathe, we won’t see a beautiful green forests at all.
Every ten minutes one kind of animals, plants or insect
dies out forever. If nothing is done about it, one million species
that are alive today may soon become extinct.
Ozone absorbs harmful ultraviolet radiation which is
produced by Sun. Ultraviolet radiation can damage cells of
living things- plants, animals and people. The damage of ozone
has been caused by complex chemical reactions involving
chlorine and bromine.
Each time we burn gasoline, oil, coal, or every natural
gas, more carbon dioxide is added to the atmosphere. The
greenhouse effect is what causing the temperate of the Earth to
rise, and creating many problems that will begin to take place
in the coming decades.
Fortunately, it’s not too late to solve these problems. We
can plant trees and create parks for endangered animals. We
can recycle our wastes and persuade enterprises to stop
polluting activities, because it is apparent that we are
destroying our Earth and future.
CONCEPT OF CHEMISTRY
Student:
Bayramov Vagif
I year, group 308.7

Scientific adviser:
teach. D.Y.Ukleyn

What is chemistry? Chemistry is the study of matter, its
properties, how and why substances combine or separate to
form other substances, and how substances interact with
energy.
History of chemistry.
The history of chemistry represents a time span from
ancient history to the present. By 1000 BC, civilizations used
technologies that would eventually form the basis of the
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various branches of chemistry. Examples include extracting
metals from ores, making pottery and glazes, fermenting beer
and wine, extracting chemicals from plants for medicine and
perfume, rendering fat into soap, making glass, and making
alloys like bronze.
Sciences having a connection with chemistry.
Biochemistry. Biochemistry is the branch of science that
explores the chemical processes within and related to living
organisms. It is a laboratory based science that brings together
biology and chemistry. By using chemical knowledge and
techniques, biochemists can understand and solve biological
problems.
Most interesting elements in chemistry
Cesium is a silvery-white alkali metal used in
photoelectric cells, television cameras, atomic clocks, and as a
"getter" in electron tubes to clear out traces of unwanted
oxygen in the sealed tube.
Bismuth. Bismuth is a chemical element in the periodic
table that has the symbol Bi and atomic number 83.
Bismuth is a rather brittle metal with a somewhat
pinkish, silvery metallic lustre. Bismuth is the most
diamagnetic of all metals (i.e., it exhibits the greatest
opposition to being magnetized). It is hard and coarsely
crystalline.
Iridium. Iridium is a chemical element with symbol Ir
and atomic number 77. A very hard, brittle, silvery-white
transition metal of the platinum group, iridium is generally
credited with being the second densest element (after osmium).
It is also the most corrosion-resistant metal, even at
temperatures as high as 2000 °C. Although only certain molten
salts and halogens are corrosive to solid iridium, finely divided
iridium dust is much more reactive and can be flammable.
Magnesium. Magnesium is the eighth-most-abundant
element in the Earth's crust by mass and tied in seventh place
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with iron in molarity. It is found in large deposits of magnesite,
dolomite, and other minerals, and in mineral waters, where
magnesium ion is soluble.
THE ROLE OF CHEMISTRY IN SPORT
Master:
Tagiyeva Tahmina
II year, group R3326

Scientific adviser:
sen.teach. F.A. Ayvazova

Chemistry has a great role in development of sport.
Gymnastics.
Ribbon is a tool of gymnasts. Chemistry plays a significant
role in its manufacturing. It consists of the stick and ribbon
itself. In the past a stick was made from wood. Whereas
nowadays it is made from organic glass or plastic. The ribbon
is made from atlas material. The invent of the organic glass
(plexiglass) was very important in the period between 2 world
wars for the aviation. For instance, the lantern in the pilot cabin
is made from the organic glass as well. To be used in the
aviation the organic glass had a range of good properties. It
was transparent, it didn’t brake into small fragments-so it was
dangerless for a pilot, it was stable to the water influence,
insensitive to the influence of aviation petrol and oils.
Soccer.
Initially the soccer balls were made from bladders of
animals.
But such balls spoilt soon if they underwent to strong kicks. In
1838 Charles Gudier invented a volcanised caoutchouc. In
1855 Gudier presented the first ball, made from rubber. In 1862
the inventor Richard Lindon created the first pneumatic rubber
camera for a ball. Later he developed a pump for the camera,
and his invention was awarded with a gold medal on the
exhibition in London. Thanks to the invent of caotchouc and
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developing of a pneumatic camera there appeared the necessary
conditions for the industrial manufacturing of soccer balls.
The disappearing spray
The spray is ploted from an aerosol bulb and looks like a
white line which disappears in some time. In 2000 a brasilian
inventor Geyne Allemanye developed spray called “Spuny”.
Firstly it was used professionally in the brasilian championship
in 2001 and in the Cup of Joao Avelange in 2001. Referees
approved its using unanimously. “Spuny” was patented by its
inventor on October 29th in 2002. Since then this spray and its
analogues have been used in many international football
competitions.
Figure skating and Fencing
The boots for figure skating are made from synthetic leather.
The blades are made from chrom-plated steel of a high quality.
The suitcases for fencing are prepared from the material
Kevlar. Kevlar is a very durable fiber. You can see it’s
structural formula in the picture. The material used for making
swords is a very resistible and durable steel.
Dopings
Dopes might be natural and synthethic. They are used in
order to reach the high sportive results. These substances are
not drugs, but the can increase for a while the activity of
nervous and endocrine system and muscle mass. There are such
preparates which stimulate the synthesys of musle proteins.
The vast majority of such preparates are forbidden for
sportsmen during trainings and competitions.
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STRUCTURE OF AN ATOM
Student:
Ahmadli Sultanbanoo
I year, group 357.7

Scientific adviser:
teach. M.H.Ibrahimova

What is our body made of? Our first thought might be
that it is made up of different organs—such as your heart,
lungs, and stomach—that work together to keep your body
going. Or we might zoom in a level and say that our body is
made up of many different types of cells. However, at the most
basic level, our body and in fact, all of life, as well as the
nonliving world is made up of atoms, often organized into
larger structures called molecules.
The atom is the smallest constituent unit of ordinary
matter that has the properties of a chemical element. Every
solid, liquid, gas, and plasma is composed of neutral or ionized
atoms. Atoms are very small; typical sizes are around 100
picometers.
The concept of an atom is originated from Greek
philosophers. In 1808 John Dalton put forward atomic theory
to explain the laws of chemical combination. According to
him, an atom is the smallest unit of matter which takes part in a
chemical reaction. At the end of 18th and early 20th centuries
modern concept an atom developed by scientists like J.J
Thomson, Goldstein, Rutherford, Bohr and others.
Most atoms contain all three of these types of subatomic
particles—protons, electrons, and neutrons. At the centre of an
atom is a nucleus containing protons and neutrons. Electrons
move rapidly around the nucleus and constitute almost the
entire volume of the atom. Although quantum mechanics are
necessary to explain the motion of an electron about the
nucleus, we can say that the distribution of electrons about an
atom is such that the atom has a spherical shape. The electron
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is a negative electrical charge and a size that is too small to be
measured using available techniques. It is the lightest particle
with a positive rest mass measured. Electrons have been known
since the late 19th century, mostly thanks to J.J. Thomson.
Protons have a positive charge and a mass 1,836 times
that of the electron. The number of protons in an atom is called
its atomic number. In the periodic table atoms are arranged in
atomic number order. Neutrons have no electrical charge and
have a free mass of 1,839 times the mass of the electron. The
neutron was discovered in 1932 by the English physicist James
Chadwick.
Electrons are arranged in energy levels or shells, and
different energy levels can hold different numbers of electrons.
The innermost shell - or lowest energy level - is filled first. The
electronic structure of an atom is a description of how the
electrons are arranged, which can be shown in a diagram or by
numbers. There is a link between the position of an element in
the periodic table and its electronic structure. As you have
seen, there is a link between an atom's electronic structure and
its position in the periodic table. You can work out an atom's
electronic structure from its place in the periodic table.
COVALENT BONDING
Student:
Alakbarov Mohammad
I year, group 306.7 E

Scientific adviser:
teach. A.H.Garayeva

Covalent chemical bonds involve the sharing of a pair of
valence electrons by two atoms, in contrast to the transfer of
electrons in ionic bonds. Such bonds lead to stable molecules if
they share electrons in such a way as to create a noble gas
configuration for each atom.
Hydrogen gas forms the simplest covalent bond in the
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diatomic hydrogen molecule. The halogens such as chlorine
also exist as diatomic gases by forming covalent bonds. The
nitrogen and oxygen which makes up the bulk of the
atmosphere also exhibits covalent bonding in forming diatomic
molecules.
A co-ordinate bond (or dative covalent bond) is formed
when one atom provides both the electrons needed for a
covalent bond. For dative covalent bonding we need: one atom
having a lone pair of electrons a second atom having an
unfilled orbital to accept the lone pair; in other words, an
electron-deficient compound. An example of this is the
ammonium ion, NH4 +, formed when ammonia combines with
a hydrogen ion, H+. The hydrogen ion is electron deficient; it
has space for two electrons in its shell. The nitrogen atom in
the ammonia molecule has a lone pair of electrons. The lone
pair on the nitrogen atom provides both electrons for the bond
Hydrogen bonding occurs between molecules that have a
hydrogen atom covalently bonded to an atom of a very
electronegative element (fluorine, oxygen or nitrogen).
Metallic bonding can be explained in terms of a lattice of
positive ions surrounded by mobile electrons.
σ bonds (sigma bonds) are formed by end-on overlap of
atomic orbitals, whereas π bonds (pi bonds) are formed by
sideways overlap of p-type atomic orbitals.
Hybridization is an internal linear combination of atomic
orbitals, in which the wave functions of the atomic s and p
orbitals are added together to generate new hybrid wave
functions.
- When four atomic orbitals are added together, four
hybrid orbitals form. Each of these hybrid orbitals has one
part s character and three parts p character and, therefore, are
called sp 3 hybrid orbitals.
-In a similar fashion, the atomic orbitals of carbon can
hybridize to form sp 2 hybrid orbitals. In this case, the atomic
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orbitals that undergo linear combination are one s and
two p orbitals
-Last, the atomic orbitals of carbon can hybridize by the
linear combination of one s and one p orbital. This process
forms two equivalent sp hybrid orbitals.
WATER AND ITS USES
Student:
Aliyeva Valida
II year, group 353.6s

Scientific adviser:
PhD, S.G.Aliyeva

Water being the main substance for humanity in nature
must be used efficiently.
Water covers 71% of the Earth`s surface. On Earth, 97%
of the planet`s crust water is found in seas and oceans, 2.4% in
glaciers and the ice caps of Antarctica and Greland, 0.6% is in
rivers and lakes.
It is the substance to exist as a solid(snow,glacier), liquid
(oceans,lakes) and gas (clouds) in normal terrestrial conditions.
Because of the water circulation, water changes its states
regularly. Rain goes to the depth of the ground, after a period
of time appears as geysers, hot water and etc.
Water is colourless,odourless and tasteless natural
combination. Water molecule consists of two atoms: 2
hydrogen and one oxygen. These molecules adjoin each-other
by hydrogen bond and make very important combinationwater.
On average, the body of an adult human being contains
60% water. This amount changes by age, height and sexualty.
The body water constitutes as much as 80% of the body weight
of a newborn infant. Also water has an important role in human
digestive system, cardiovascular system and etc.
Though water is plentifuly found combination and its
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molecules have very simple structure, in some conditions water
shows different properties from other substances. Example, ice
stands over the water. But all over the world all substances`
solid phase is closer than liquid phase and it must be sink in
liquid. But in water it doesn`t happen. Ths property has
advantage. Example, in the coldest area thick ice lay on the
lake protects the life of depth. If this ice falls down, all the
creatures in the water will be die by the reason of terrible
coldness.
Water has memory. French scientist Dr.Benveniste
invented that water has memory. After this he did many
experiments and at the end he agreed it again.
Though 71% of earth is water only 3% of water is
drinkable. And we can get only 1% of it. In general, every year
about 4 milyard people come across with shortage of water.
Half of the people who suffer from water shortage are in India
and China, others are in Australia, Bangladesh, Pakistan,
Mexico. Every year shortage of water makes billions of people
die from thirst and disease.
We can save water in simple ways:
1. Take shorter showers
2. Turn off the water after you wet your toothbrush.
3. Use your dishwasher and clothes washer for only
full loads.
4. Don't let the faucet run while you clean vegetables
and etc.
POWER ENGINEERING
Student:
Aliyev Sabir
I year, group 532.7

Scientific adviser:
teach. D.Y. Ukleyn

Power engineering is a subfield of electrical
engineering. Electricity became a subject of interest in the late
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17th century. Probably the greatest discovery with respect to
power engineering came from Michael Faraday who in 1831
discovered
a
principle
known
as electromagnetic
induction that helps explain how generators and transformers
work. In 1881 two electricians built the world's first power
station in England. The station employed two waterwheels to
produce an alternating current.
The power station used also direct current. The direct
current power could not be easily transformed to the higher
voltages necessary to minimize power loss during
transmission, the possible distance between the generators and
load was limited to around to 800 m. Power Engineering deals
with the generation, transmission, distribution and utilization
of electricity as well as the design of a range of related
devices. These include transformers, electric generators,
electric motors and power electronics. In most projects, a
power engineer must coordinate with many other disciplines
such as civil and mechanical engineers, environmental
experts, and legal and financial personnel.
Major power system projects such as a large generating
station may require scores of design professionals in addition
to the power system engineers. At most levels of professional
power system engineering practice, the engineer will require
as much in the way of administrative and organizational skills
as electrical engineering knowledge.
POSITIVE EFFECT OF CARS ON ECONOMY
Student:
Ibrahimov Telman Elchin
II year, gr: BBA-036

Supervisor:
PhD Huseynova F.A.

Technological progress is critical to economic growth and
welfare for any country, because world progresses, becomes
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more technological and it demands everyone to be able to work
with the advances in technology. One of the best inventions of
the 20th century is automobile, because of its practicality
almost in every industry. Although first automobile was
invented in Europe in the 19th century, it was not a practical
and reliable source of transportation until the 20th century.100
years ago, in order to commute from point A to point B, people
of poor and middle classes used horses, and only the rich used
cars. In the result of Technological progress, these advances
became more effective functional and available. Besides that,
engineers are inventing new technologies in order to simplify
actions and impress potential customers.
There are about 1.2 billion of cars at this moment and
their amount is increasing up to 40 million every year. At the
same time, every year 38-40 million cars are going to be
utilized for scrap in order to make new cars or reuse metal for
industry. Some parts are remounted for the second sale, for
example: lights, engine, and gearbox.
Automobile Industry Marketing tries to receive more
money from their products, usually, from servicing.
Automobile companies produce service fluids and spare parts
for their cars, because some elements stale, as a result,
engineers try to make reliable cars with a little amount of
expenses. Unfortunately, Automobile Industry Marketing
doesn’t allow it, because it is not profitable for them. Brand car
companies, like BMW, Porsche, Land Rover, etc, mostly use
such an approach.
Azerbaijan has a weak industry specialized on cars but rich in
oil. Azerbaijan produces paints in Ganja, Aluminum in
Sumgait, Iron in Dashkesan and it has factories in Baku and
Nakhichevan. Nowadays, Azerbaijan assembles Chinese cars
Lifan in Nakhichevan, and it is the first step in the
development of Auto Industry. In future, Azerbaijan will
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establish its spare parts Company and if it is rentable then will
establish Car Company, as a result, Azerbaijan economy level
will increase by rational using of natural resources and
decreasing unemployment through hiring employees for
factories.
THE SIGNIFICANCE OF JOINING BUSINESS
CLUBS AND ORGANIZATIONS
Student:
Babai Ilaha Rashid
III year, gr: ZU-025

Supervisor:
PhD Ahmadova G.B.

Business communities are an underestimated tool in
Azerbaijan. Young businessmen do not know where to get
resources for growth, experienced - where to invest. The
business clubs and associations decided to return the balance to
the business environment. They organize meetings among
entrepreneurs, who in turn will generate new projects. You
can invest for some, the others are ready to invest themselves.
The main goal of each member of the business club is to
help businessmen improve their skills, gain experience and
knowledge, and also provide communication with like-minded
people, and this communication does not always necessarily
come down to work. But in general, communication within the
business club is business contact aimed at establishing the right
connections and obtaining the necessary information. In this
regard, every business club regularly organizes conferences,
trainings, seminars and, if possible, presentations by eminent
personalities in the business sphere.
In modern Azerbaijan, business clubs have also been
successfully developing in recent years. They get together in a
comfortable quiet place and talk about business. Surprisingly
enough, many businessmen still do not have this opportunity.
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But time is changing; the Azerbaijani society was able to
withstand all the metamorphoses and learned to take the best
from European culture. The country has its own clubs of
entrepreneurs, ready to perceive the age-old traditions of their
Western colleagues. Their organizers are able to take into
account the peculiarities of the Azerbaijani business reality.
ARDUINO OPENS SOURCE IMAGINATION
Student:
Huseynzada Sonabeyim Azer
II year, gr: ZU -046

Supervisor:
Mammadova A.M.

“You don't need anyone's permission to make something
great.“ Massimo Banzi
We use technology every day. Most of us leave the
programming to engineers because we think coding and
electronics are difficult, but they can be fun and exciting
activities. Over the years, Arduino has been used as the “brain”
in thousands of creative projects. It is no wonder that Arduino
is literally translated as "Strong friend" from Italian. Anything
is possible with the mighty power of Arduino. Let me show
some of these amazing projects, and be inspired to build your
own reality. Imagine your plant talking with you in twitter. It
sounds incredible, but you may chat with your plant and ever
talk with him. This kind of “magic” gives you Arduino J It is a
simple project based on Sigfox network to make a plant talk on
Twitter. You can use this project to gather a community
around the plant or just remember your followers water the
plant. At last, we can say Plants are talking and these sensors
let us hear what they're saying. Thanks to Arduino, designers,
hobbyists and students of all ages are learning to create things
that light up, move, and respond people, animals, plants, and
the rest of the world. A worldwide community of makers has
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gathered around this open-source platform, moving from
personal computing to personal fabrication, and contributing to
a new world of participation and sharing. Thus one can check
out some of these amazing projects, and get inspired to build
his own reality.
GAME DEVELOPMENT
Student:
Aliyev Galib Azizaga
II year, gr. ZU-046

Supervisor:
Mammadova A.M.

The process is divided into following stages: PreProduction, Production and Post Production.
Pre-Production process starts with a game idea. The game idea
can be totally unique or may draw inspiration from other
games. You can get ballpark budget for the game at this stage.
Idea Refinement: It involves defining main character, plot
setting and overall game theme. It’s necessary to identify game
goals, controls and start to sketch game art. The output of the
stage is “Game Design Document” that describes game
elements as well as plan for the development.
Production stage is Game Design. This step is to build a game
storyboard. A game storyboard is visual representation of
storyline depicted as sketches, concept art and text explaining
what happens in each scene. This becomes part of game design
document.
Game Production:
1. Design: Designers design game art based on desired theme.
Depending upon the iteration, the art can involve designing
main game plays, levels, bosses, menus or promotional art.
2. Develop:
Programmers build game logic based on art
designed for the iteration. Based on the iteration, this can be
developing core game play, writing enemy AI or implementing
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UI/UX.
3. Test: A team of qualified testers validates various scenario
of game play to ensure higher quality of game.
Postproduction involves steps to prepare the game for global
launch.
Deployment: The game is deployed at App store accounts
using client’s credentials. If the game requires backend
support, cloud servers are setup to handle scalability.
Marketing / Analytics: Based on the game genre, there may be
a need for reviewing game-analytics to review game
performance, build user community or spend money on paid
user acquisition.
ARTIFICIAL HEART
Student:
Mammadzada Rufat Rasul
II year, gr: ZU- 046

Supervisor:
Mammadova A.M.

Since the 1980s creation of an artificial heart has become a
reality with the use of mechatronics in medicine, let's look at
an example. Heart pump: An efficient dual-cavity
hydraulically driven blood pump, which replaces parts of heart.
Each pump can deliver more than 8 L/min. Blood is pumped
from the superior and inferior vena cava to the lungs through
the pulmonary artery by the right pump and from the
pulmonary veins to the rest of the body via the aorta by the left
pump. Wireless energy-transfer system: it consists of internal
and external coil that transmits power via electromagnetic
coupling from an external battery across the skin without
piercing the surface. The internal coil receives the power,
sends it to the internal battery and controller device. Internal
battery is a rechargeable battery implanted inside the patient’s
abdomen. This gives a patient 35 minutes to perform certain
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activities, such as showering, while disconnected from the
main battery pack. External battery is worn on a Velcro-belt
pack around the patient’s waist. Each of them offers 4 hours of
power. During sleep and while batteries are being recharged,
the system can be plugged into an electrical outlet. Controller:
This device is implanted in the patient’s abdominal wall. It
monitors and controls the pumping speed of the heart.
Artificial heart and its components:Hydraulic pump: An
efficient electric motor spins the impeller inside the centrifugal
pump at 10,000 rpm to create the required hydraulic pressure
in a silicone hydraulic fluid.Porting valve: A separate motor
rotates the valve, which opens and closes to let the hydraulic
fluid flow from one side of the artificial heart to the
other.Artificial ventricle: When the fluid moves to the right, it
compresses the flexible membrane on the inner surface of the
right artificial ventricle and blood is pumped to the lungs via a
non return valve. When the fluid moves to the left, a similar
sac is compressed, and blood is pumped to the rest of the body
via a separate non return valve.
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Student:
Supervisor:
Mustafayeva Zarkhanum Ismet
Veliyeva Y.A.
II year, group 650.6
"The development of full artificial intelligence could spell
the end of the human race"- Stephen Hawking.
Long time ago humanity became depending on
technologies and technologies develop every day. Now
humanity has the type of technology, which owns human
intelligence. A branch of Computer Science named Artificial
Intelligence pursues creating the computers or machines as
intelligent as human beings.
The definition of artificial intelligence, given by John
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McCarthy in 1956 at a conference at Dartmouth University, is
not directly related to the understanding of intelligence that
people are used to understand . According to McCarthy, AI
researchers are free to use methods that are not observed in
humans, if this is necessary to solve specific problems. If you
are someone who actively uses technology, then at least once
in a lifetime you have used artificial intelligence. Even your
favorite apps use AI. How do you think YouTube guesses what
you would like to watch and recommend you videos? Siri,
Google Now, Video Games, Smart Cars, Online Customer
Support, Music and Movie Recommendation Services, Smart
Home Devices, all these are examples of artificial intelligence.
Humanity uses it every day and doesn't even sink into a reverie
about it. From SIRI to self-driving cars, artificial intelligence is
progressing rapidly. Artificial Intelligence is a field that has a
long history but is still actively growing and changing.
One of AI's branches is artificial neural network. An
artificial neuron network (ANN) is a computational model
based on the structure and functions of biological neural
networks. Artificial neural network is invading the world. In
the 90s and early 21st century it achieved its greatest success.
Artificial neural network has successfully been used in a wide
range of fields including medical diagnosis, stock trading,
robot control, law, scientific discovery and toys. There are
more and more jobs which humans leave to robots such as
exploring another planet, defusing bombs, exploring inside a
volcano or just doing boring household chores like cleaning. AI
can outperform humans at anything that is its specific task.
What is actually an artificial intelligence? What will
development of an artificial intelligence lead to? Humanity
controls artificial intelligence, but will we be able to do this in
the future, when AI will be more progressed?
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COMPUTER ENGINEERING AND ITS
CHARACTERISTICS
Student:
Mammadova Yegana Nadir
I year, group 608.7E

Supervisor:
Valiyeva Y.A.

Computer engineering is a discipline that integrates
several fields of electrical engineering and computer science
required to develop computer hardware and software.
Computer engineers usually have training in electronic
engineering (or electrical engineering), software design, and
hardware–software integration instead of only software
engineering or electronic engineering. Computer engineers are
involved in many hardware and software aspects of computing,
from
the
design
of
individual
microcontrollers,
microprocessors, personal computers, and supercomputers, to
circuit design. This field of engineering not only focuses on
how computer systems themselves work, but also how they
integrate into the larger picture.
Computer hardware engineers "research, design, develop
and test computer systems and components such as processors,
circuit boards, memory devices, networks and routers,"
according to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Computer hardware includes: microprocessors;memory chips:
random-access memory (RAM), read-only memory (ROM)
and nonvolatile rewritable flash memory. An important
function of computer engineers is to integrate these
components into computer and network systems. This all
requires a good working knowledge of electrical engineering.
Another important aspect of computer engineering is
software development. Computer software includes: operating
systems;applications:
word
processing,
spreadsheets,
accounting, database management, graphics, computer-assisted
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design (CAD), computer-assisted manufacturing (CAM),
audio, video, media and games; networking and
communications: World Wide Web (WWW), voice over
Internet Protocol (VOIP), instant messaging and email.
More succinct definition of computer science is the study
of automating algorithmic processes that scale. A computer
scientist specializes in the theory of computation and the
design of computational systems. Overlap between them:
It simply acknowledges the fact that these types of
computer professionals find context and purpose in similar
kinds of projects or in different aspects of the same kinds of
projects. Difference between them:
Computer Engineers deal with the physics of semiconductor
electronics so that they may design hardware from the
integrated circuit level (small), as well as with the integration
of hardware and software optimized to run on it to realize
complete, special-purpose computing systems (large).
Computer Scientists write the software, design the databases,
devise the algorithms, format the communications, and secure
the data that are processed by the hardware to make the
integrated system function.
BIOMEDICAL ENGINEERING
Student:
Ahmadova Lala Emil
IV year, group 602.4

Supervisor:
Jumshudova G.I.

Biomedical engineering is the application of the principles
and problem-solving techniques of engineering to biology and
medicine. Biomedical engineering focuses on the advances that
improve human health and health care at all levels.
Biomedical engineers work in a wide variety of settings and
disciplines. There are opportunities in industry for innovating,
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designing, and developing new technologies.
Tissue and stem cell engineers are working towards artificial
recreation of human organs, aiding in transplants and helping
millions around the world live better lives.
A biomedical equipment technician plays an important role in
hospitals and clinics by maintaining the equipment. A person
pursuing a career as a biomedical equipment technician should
have a strong background in computers, mathematics, and the
engineering sciences.
ECMO or Extra Corporeal Membrane Oxygenation is a form
of extracorporeal life support where an external artificial
circuit carries venous blood from the patient to a gas exchange
device (oxygenator) where blood becomes enriched with
oxygen and has carbon dioxide removed. This blood then reenters the patient circulation.
Capabilities
ECMO circuit blood flow is optimized to provide adequate
patient support in the absence of native lung or heart function.
Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) can provide
cardiac or/and respiratory in critically ill patients. It is a highly
specialized form of ICU management.
Modes
The Mode of ECMO is defined by the position of the access
and return cannulae. There are three modes of ECMO: VenoVenous (VV), Veno-Arterial (VA), Arterio-Venous (AV) and
Veno-Pulmonary Artery (V-PA). VV and VA modes of
ECMO have a number of configurations to best suit patient
needs.
Types of cannulas
1. Access Cannula: drain blood from the venous system into
the ECMO circuit.
2. Return Cannula: deliver blood back to the patient from the
ECMO circuit and only ever expel blood at the cannula tip.
3. Distal Perfusion Cannula: Deliver blood antegradely into the
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femoral artery distal to the ECMO return cannula to maintain
perfusion to the leg.
4. Double-lumen Cannula single cannula partitioned into two
lumens with both access blood flow and return blood flow,
similar to vascular access cannula used in renal replacement
therapy.
WORDS ARE POWER
Student:
Gasimov Emin Bakhtiyar
II year, gr: BBA-026

Supervisor:
Gasimova N.I.

Word… What a deep meaning this group of letters has!
Words are important, words are power. We should not
underestimate the role of words in our life. In an epoch, which
is based on communication and where the relationship between
people plays a key role, we must be very accurate in choosing
way of presenting our message. Words can ruin one’s life as
easily as they can save it. Why did I choose this topic for
presentation? I strongly believe, that the majority of problems,
very serious problems, which are taking place nowadays
happened because of wrong words. Just imagine how many
wars were started, how many people died because of
someone’s wrong utterance. Now, just think how many of
them can be in the future. Don’t let us talk about such big
issues; let us talk about casual ones. Have you ever felt
yourself misunderstood, whom do you blame in that? Is it the
case, which was impossible to avoid? No, it isn’t. Our
communication skills can be a gun or a rescue facility. I am
going to cover how we can use our words in a way that will be
beneficial not only for us but for a society as well. Let’s think
together about our words and actions, because through the way
you speak and look you earn trust and confidence.
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THE MYSTERY OF MODERN INTERNET
Student:
Mustafayev Rufat Ahmad
I year, gr: 666.7E

Supervisor:
Yunsurova A.S.

Users browsing 4chan’s /x/ board were greeted with a
mysterious image, unlike much else really seen on that board.
It displayed the following message in simple, white-on-black
font.
Many initially thought it was another ARG, some thought it
was an NSA recruitment program if it sounds like a scary
story, that's because it is.
It was almost impossible to solve this puzzle. Because the
answer was hidden into the image, In its digital code. To find
the answer you have to open this image in text file. That’s
what we see if we do it. The smartest people noticed the
Caesar’s cipher. The Caesar’s cipher which is also known as
Caesar’s shift is one of the simplest and most widely known
encryption techniques.
The cicadas are a superfamily of insects in the order of true
bugs. Cicadas have very interesting life cycles in whole nature.
They live underground and have 13- or 17-year life cycle. 17
and 13 are prime numbers and as we heard from the call
Cicada loves to use prime numbers in their riddles. And the
number 3301 is also prime. People may have wondered who
they are, and so they will now tell they are an international
group. They have no name. They have no symbol. They have
no membership rosters. They do not have a public website, and
they do not advertise themselves. They are a group of
individuals who have proven themselves much like you have
by completing this recruitment contest, and they are drawn
together by common beliefs. A careful reading of the texts
used in the contest would have revealed some of these beliefs,
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that tyranny and oppression of any kind must end, that
censorship is wrong and that privacy is an inalienable right.
They are not a hacker group, nor are they a warez group, who
trade music and movies online. They do not engage in illegal
activity, nor do their members. If you are engaged in illegal
activity, they ask that you cease any and all illegal activities or
decline membership at this time. They will not ask questions if
you decline. However, if you lie to them, they will find out.
“You are undoubtedly wondering what it is that they do. They
are much like a think tank, in that their primary focus is on
researching and developing techniques to aid the ideas they
advocate: liberty, privacy, security.” It ended with a short
questionnaire: “Do you believe that every human being has a
right to privacy and anonymity?” Marcus typed, “Yes.” Seems
like the end of the story, but it was only the beginning.
A year later, in 2013 on 4chan appeared the image in
similar style. And so happened in 2014, and 2016. That’s the
most interesting part of it. Will there be a continuation of it?
And it means that ‘Cicada 3301’ is that unsolved mystery of
the modern internet.
INTERNATIONAL STUDENT CENTER
AT THE ASOIU
Student:
Safarova Samira Gafar
II years, ZU-016 groups

Supervisor:
PhD Ahmedova G.B.

"Many features single out the people among other nations of
the world, bring them recognition and respect. The most
valuable, the most significant of them is culture."
Heydar Aliyev
In the history of mankind, a large number of different
educational methods have been developed to study first the
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dead (Latin and Greek), and then foreign languages. It was the
desire to explore the world, to overcome language barriers,
leading to the development of various methods for studying
foreign languages.
In the 70s of the XX century, the communicative direction of
the educational process intensified. The learning process,
based on a communicative methodology, presupposed not only
classroom occupations, but also:
• Participation in cultural events
•Preparation and holding of the significant dates of the
countries whose citizens are enrolled in the university.
• Participation in circles and sections on interests.
In October, 2015, the International Students Center (ISC) was
established at our university to prepare and hold the "The 1st
International Student Festival". The creation of this center has
become an innovative idea, which we, the youth, consider
necessary here and now.
ISC is an association of foreign students studying in ASOIU.
The three main areas of activitiy of this center are:
• Communication within the university with students from
different regions of Azerbaijan and other countries.
• Globalization (awareness of involvement in global processes)
• Cultural exchange (activities to share knowledge about the
culture of the host country and countries whose students are
enrolled in our university)
Foreign students are mostly interested in traditions, culture,
way of life of the country. Thus the learning process must take
into account age-related interests, the needs of students, their
professional specialization. This can be linked to the following
trends in improving the effectiveness of the process of teaching
a foreign language in a non-linguistic institution:
1) the integration of elements of various teaching methods of a
foreign language;
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2) the creation of conditions for the development of the
language abilities of students with a view to forming a
motivation for them to learn.
3) strengthening the role of speech activity;
4) the teacher takes into account the personality traits of the
learner
5) establishing a balance in teaching the language among types
of speech activities: writing, speaking, reading, listening,
depending on the purpose.
LEARNED HELPLESSNESS
Student:
Gahramanli Bahar Iftikhar
II year, gr: BBA-026

Supervisor:
Gasimova N.I.

The term of learned helplessness appeared in experiment of
american psychologist Martin E.P. Seligman in the late 1960s
and ’70s. He discovered it inadvertently, during experimental
research on classical conditioning. Seligman discovered that
dogs that had received unavoidable electric shocks were
disabled to take action in following situations — even those in
which escape was in fact possible, and dogs that had not
received the unavoidable shocks immediately took action in
subsequent situations. In other word dogs learned to be
“helpless”. The experiment was repeated with human subjects
and loud noise was used instead of electric shocks, so it led to
similar results. So Seligman created the term “learned
helplessness” in order to describe that situation That’s why
“learned helplessness” has become a basic principle of
behavioral theory, demonstrating that our prior experience
learning can result in a drastic change in our behaviour and
trying to find the answer to explain why people remain in
negative situations although they have ability to change the
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situation. People feel whatever they do is futile and they have
no control over the environments. But in fact if there is learned
helplessness, there must be also learned success. Seligman
says, solution is developing confidence, aiming to break
conviction of failure. But I think it is especially for depression
condition, we have more options to prevent it as soon as
possible before it becomes depression. As Mumin Sekman
said: “If we learn how to fail so we can learn how to succeed
as well”
COMPUTER AIDED SYSTEM ENGINEERING
Student:
Mammadov Kamran Elvin
I year, gr.635.7

Supervisor:
Jumshudova G.I.

Assembly / assembler language: A language in which
each line corresponds directly to a machine instruction.
Assembly spares the programmer from having to work directly
in binary code when they want to manually create machine
code.
Each processor instruction set requires its own assembly
language, e.g. x86 assembly differs from MIPS assembly.
Assembly language is generally considered neither statically
nor dynamically typed because assembly has no conception of
types. Everything is just bytes.
Assembler: A program that translates assembly code into
object code. The most popular assemblers for x86 include:
Object code: Machine instructions, but with symbolic names
used as stubs in place of some addresses. To produce an
executable, a linker patches in the real addresses.
Dynamic linking: An operating system feature that allows code
to be linked into an already running process.
Low-level language: Languages that provide precise control of
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the hardware.
High-level language: A language that abstracts away the
details of the hardware to allow greater expressiveness per line
of code and greater portability.
Compiler: A program that translates one form of code into
another—usually high-level language source code into object
code. Unlike with assemblers, this is usually not a simple oneto-one translation, hence the different term.
Dynamic typing: In this language, type errors cannot be
programmatically detected without running the program. Most
dynamically-typed languages are strongly typed, meaning that
the wrong type of operand supplied to an operation will cause
an error.
Library: A body of code that provides commonly useful
functionality.
Tool: Any program that helps software development.
Version control: A tool that helps developers keep track of
changes in their code as it is developed and helps developers
merge their work together.
C: A static but weakly-typed language used when control and
efficiency are big concerns.
C++: Like C, but with object-oriented features added.
Objective-C: Like C, but with object-oriented features added.
Favored by Apple for Macintosh and iPhone development.
Java: A popular language with a mix of static- and dynamictyping and a bias towards object-oriented programming. The
most-used language today, Java is compiled into “bytecode”,
which is then executed by a VM.
C#: A Java-like language introduced by Microsoft.
Visual Basic: An older language from Microsoft. Today
basically just an alternative syntax for C#. While still more
widely used than C#, VB is not as well regarded.
Functional languages: Some languages are designed with the
functional paradigm in mind. These include Haskell, Scala,
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ML, and F#. None of these are terribly popular, but they have
their adherents.
Data language: A data language is not a programming
language, per se, but rather a human-readable way to textually
express data. XML, for instance, is a standard syntax for
expressing hierarchical data of all kinds.
Graphical language: A language in which the code is expressed
graphically, either whole or in part, instead of textually. Some
domain-specific languages are successfully expressed
graphically, but graphically expressing code of a generalpurpose language is probably just a bad idea.
Programming languages are languages that are not compiled,
more like interpreted at run-time. It is like a file containing
instructions for a computer to follow to carry out a task. If you
were to feature in a movie, you will definitely be given a script
to read, memorize and follow. Hence the program becomes
your guide to perform your roles in that movie. It is as simple
as that. Example of programming languages are Javascript, VB
script, Perl, Python, php, She’ll script, etc.
PROGRAMMING IS THE NEW ART
Student:
Jahangirbayov Eldar Rauf
II year, group 652.6E

Supervisor:
Aliyeva G.Sh.

In a culture where the dominant form of communication is
logical and verbal, art explores the power of visual imagery for
personal and public communication. The Art Programming
provides people with the means to pursue this imagery with a
foundation in visual studies. Following five levels are depicted
as a pyramid, on which programming left indelible mark.The
first level is “Pictures”.Nowadays huge amount of projects in
drawing are related with programing. For easy work, it was
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invented special device - graphical tablet. Many perfect
pictures were drawn on it and even more will be drawn. One
tablet and a computer, that’s everything what you need to
create new unforgetable picture. Artist gets unlimited palitra
that couldn’t be founded in simple drawing layers. It allows
working with complete comfort. The only what need is skill
and creativity. Nowadays’ cartoons are drawn by this
device.The second level of art on which a permanent effect of
programming also left is “Music”.There are specialized
devices, which help us to record sounds, music and voices, and
make them better. Today you can hardly find popular track,
which was not made with help of computer. In addition, there
is special device Launchpad on which people create all kinds
of music. The “dubstep” music was made on this device that is
widely spread today. The next level of pyramid is “Films”. In
fact, they were just presenting pictures even without any
sound. Nowadays, films represent universe, which was early
hard to imagine. Special effects which we can observe on the
displays are available only by the programming. A lot of work
was done to get this result. The most of decorations and
sometimes even the heroes of our favorite movies are special
effects. The fourth step of pyramid is “Sculpture». The
sculpturing was attached by programming not so long ago. 3D
printers became the representation of 3D modeling. In the
beginning, it was only creating of tiny figures, after a little
time they grew up. It is better than you can imagine, and
certainly, is worth seeing and observing it. In my opinion the
highest level is “Games”. The games created nowadays are art,
because games became the real art. The game is a combination
of previous four levels. Nowadays, game is a great picture with
great plot. The stories and ambitions, which are imported in the
games give chances to players to immerse themselves in the
games world. At present, video games became universal and to
get it fully you have to play and enjoy them.
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THE BIGGEST PROBLEMS OF HUMANITY IN
XXI CENTURY
Student:
Aliyeva Fatima Mirfazil
II year, group 707.6

Supervisor:
Yunsurova.A.S.

Among the problems of humanity in 21st century we can
see 15 global challenges: 1. climate change; 2. clean water
problem; 3. population; 4. democratization; 5. health problems;
6. education problem; 7. peace and conflict; 8. status of
women; 9. Energy and others
1. Population grows very fast in the developing countries.
Ageing, depopulation result from demographic crisis in
industrialized country. The demographic boom makes global
problems, for example: ethnic problems, immigration,
migration, food problems, urbanization, unemployment. The
world population is 7.3 billion and let’s see the countries with
the most populations: 1st China 1.4 billion|2nd India 1.3
billion|3rd USA 323million|4th Indonesia 256mln|5th Brazil
204 mln. What is the biggest demographic trends? In
industrialized cities older people are more than children, but in
developing countries the number of children is increasing. The
most populous country is China, however, in 2025 it will be
India and then African countries. They are usually considered
as the followings:
1. health problems; 2. risks from artificial intelligence; 3.
factory farming; 4. biosecurity; 5. nuclear security; 6. climate;
7. change smoking and 8. pesticides risks.
What is our most common health issues? - physical
activity; overweight; tobacco; AIDS; immunization; access to
health care and etc.
The ways of taking care of the health: don’t smoke; don’t
drink alcohol, or take drugs; keep your weight in a
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healthy level; eat right; do exercises for example aerobic
activities; get routine checkups; and visit your doctor when
you don’t feel well.
But in poor countries what problems we can see? 1.
Unsafe water (poor sanitation); 2. Poor water supply causes
infections and illnesses. 3. Factory farming produce many
pollution and it is dangerous for human health. every year 50
billion animal killed in factory. What natural disaster can kill
more than 10 million humans in the next 20 years? terrorism?
famine? or an asteroid? It is probably a pandemic. We can see
the Ebola virus swine flu, black death which killed 60% of
Europe’s population, Spanish flu which killed 3%of world`s
population in 1918 to 1920. Do you know if a pandemic
happened again 200 million people would die?
Cigarette smoking causes more than 480 thousand deaths
each year in the United States. One of the dangerous problem
is pesticide risks. Pesticides are used for controlling pests and
weeds. As we know insect pests, weeds can reduce the amount
of harvestable produce. But pesticides have so many risks for
environment. Many people think that pesticides are safe. The
risk of pesticides depends on two things: exposure (how
much); toxicity (how poisonous). For example; products
toxicity is low but it can be hazardous if the exposure is high.
THE POTENTIAL THE BRICS HAS
Student:
Bedelzadeh Aysel Ilqar
II year, group 707.6

Supervisor:
Yunsurova A.S.

In 2013 Goldman Sach predicted that a group of
developing and newly industrialized countries could come to
dominate Western economies.
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Since then those countries have exploded in growth and
changed a landscape of world politics. So, what are the BRICS
countries? BRICS is an acronym for Brazil, India, Russia,
Chine, S. Africa. Those 5 countries comprise nearly half of the
world population, a quarter of the landscape, fifth of the
world’s GDP. The combined GDP is nearly that of the US and
growing countries. Some experts say that they will overtake
the G7 economies by 2027. Others suggest that they might
achieve that goal by 2050.This will largely be fueled by the
rapid expansion of the middle class and higher GDP per-capita.
At the fore-front is China. In 2013 they passed the 4 trillion
dollars’ park in trade and passed the US to become the largest
trade country in the world. China’s GDP could rival the US by
2020, as its already the 2nd largest economy.
India’s expansion has led to the prosperity of the middle class
in recent years. Part of this due to the fact that 10 of the 30
fastest growing areas in the world are located in India.
Brazil, which is rich in oil and iron, grew to become the 6th
largest economy in the world in 2012, briefly overtaking UK
Russia however has seen economic difficulties and declining
population, recent sanctions and geopolitical problems have
increasingly isolated Russia from the rest of the BRICS.
The final country is S. Africa was added to the group in 2010,
despite having a significantly lower population and
economy than any of the others, however S. Africa is the
strongest African economy. And it provides a significantly
foothold on the continent for China and India.
Despite their strong growth, a lot of experts have said its
unsustainable resources will be depleted. A growing
population will rapidly deplete them and could sabotage the
ability to grow at the same pace.
Another critique is the overt dominance of China’s economy.
Without China the BRICS would have little political clout, and
this gives China veto power over the BRICS issues. In fact,
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Chinas economy alone is larger than the rest of the BRICS
combined.
Additionally, all 5 countries have mixed records on human
rights and ongoing conflicts with their neighbor countries.
Regardless, the BRICS have seen significantly growth in
recent years even if they don’t become the world’s dominant
economies, they will still have far surpassed and expectation
from the 20th century.
MONEY LAUNDERING
Student
Mansurov Ali Ceyhun.
III year, group 714.5

Supervisor
Veliyeva E.A.

There is a term money laundering. How many understand
what is it and how does it work.Many books have been written
about the subject of money laundering.The term money
landering has its history.According to United Nations Office
on Drugs and Crime the estimated amount of money
laundering is 2-5% of global gdp.Is the world economy
depending on the laundered money?How much is there dirty
laundered money involved in the world economy system. The
UNODC has tried to put an end to it, without any crucial
results. There is a worldwide legislation for criminalizing
money laundering. The FATF (Financiql Action Task Force),
is a policy-making body, which works to generate the
necessary political wil to bring regulatory reforms in these
areas
Transparency International is a global civil society
organization also acting against financial crimes, Globalization
opens many opportunities for crime, and crime is coming
rapidly global.Criminals will attempt separate themselves from
their crimes, by finding safe places for their profits where they
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can avoid confiscation orders.Dirty proceeds mostly linked
with:extortion,
gambling,
arms
trafficking,
drug
trafficking.Money laundering techniques vary from basic to
complex, including the use of cash, tax heavens, cross border
transfers.
A recent survey by KPMG, has brought into light the fact
that banks estimate the rise of AML compliance growing year
on year.The criminals on the other hand, shifting tactics out a
rapid pace, The impact of money laundering effects not only
banks but also has its effect on society as a whole
Financial Institutions have to be increasingly proactive and
vigilant in their daily operations and transfers to deal with
conflicting amd overlapping sanction regimes in addition to
continious efforts to comply with AML regulations
VOLCANOLOGY OF MARS
Student:
Bushra Joarder Kamal
I year, group 148.7E

Supervisor:
Gafarova T.F.

Mars is only about one-half of the size of Earth and yet the
red planet has several volcanoes. There are 2 main regions:
Elysium ,Tharsis. Tharsis Montes is the largest volcanic region
on Mars and Elysium Montes is the second largest volcanic
region after Tharsis Montes.
The interesting part is that the largest volcano in the
Solar System is located on Mars, which is called Mount
Olympus or Olympus Mons. It is as large as Arizona. It would
just fit into the boundaries of France. As we know the largest
volcano on Earth is Mauna Loa, but the volume of Olympus
Mons is about 100 times larger than Mauna Loa and 3 times
the height of Mount Everest.
Is Mount Olympus still active? A number of indirect
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clues were found. The first clue came from NASA´s mission
to Mars. NASA launched the car-sized rover on November 26,
2011,and landed it on Mars on August 6, 2012. For the first
time, rock samples could be directly analyzed on Mars and
their composition was compared to a range of rocks found on
earth. This lead to the discovery that the chemical composition
of certain meteorites found in Antarctica is nearly identical to
Martian rocks
The second clue came from an unexpected finding in
Antarctica. Every year, scientists participating in the ANSMET
(The Antarctic Search for Meteorites) project. They roam
around the ice fields to collect meteorites. So far they gathered
more than 16,000 meteorites from Antarctica by that time.
It was however a group of biologists, tracking down
different penguin families. They observed a number of
penguins assembled in an unusual location in the middle of an
ice field East Antarctica. The birds seemed to have been
attracted by a relatively large meteorite. One of the scientists,
also a geologist(Italian) noticed a strong similarity to
Etna's(volcano in Italy)volcanic bombs. Chemical analysis of
this rock confirmed that it is indeed a basalt bomb, the type of
lava commonly erupted by active volcanoes such as Etna, and
moreover that it had the same chemistry as the Martian rocks.
Some of them thought that it came all the way from Sicily
could quickly be ruled out - although volcanic bombs can
easily travel many kilometers from their source,
But after that they have continued their research and were
concentrating on actual facts to prove that the meteorites are
from Mars.
Evidence of an eruption in space: why size matters The
chemical composition already strongly suggests the Red Planet
was the origin. The last piece of solving the puzzle was related
to the size of the eruption.
At an average speed of 2 miles/s, a volcanic bomb that
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made its escape would have to travel at least about 800 days,
or little more than 2 years. However, this only applies if the
bomb travels along a direct trajectory, something very unlikely
to occur. Although we don't know the precise date, geologists
can now be sure that the last eruption of Mt. Olympus occurred
in the 20th century, and the volcano is alive!
The main difference between the volcanoes on Mars and
Earth is their size; volcanoes in the Tharsis region of Mars are
10 to 100 times larger than those anywhere on Earth.
The reason why the volcanoes on Mars are so massive is
because the crust on Mars doesn't move the way it does on
Earth. On Earth, the hot spots remain stationary but crustal
plates are always moving. On Mars, the crust remains
stationary and the lava piles up in one, very large volcano. And
that is why Olympus Mons is so big.
THE MOST EXTRAORDINARY PLANETS
OF OUR GALAXY
Student:
Guliyeva Turan Rovshan
I year, group 146.7E

Supervisor:
Gafarova T.F

The universe is full of extraordinary things. Recently were
discovered the stars that travel the universe at super high
speeds. There were also found the clouds that stretched for
several light years, with smell of raspberries or rum. Space
contains a lot of amazing and incredible things. Gliese 581C
Our first planet will be Gliese 581C. It is only 20 light-years
away from us. Gliese 581C revolves around its own red dwarf
star. It means that the side facing the star is red-hot, while the
dark side is constantly frosty. The scientists think that this
planet is suitable for life. Living on such a surface could be
like hell, because a red dwarf star constantly bombards the
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planet with infrared rays, but plants can adopt even in such
conditions, but they will be black because of infrared rays.
55 Cancri E (Diamond Planet)
The main element of the planet is carbon. And this means that
the third part of the planet consists of the purest crystal
diamond. The planet is simply precious. The planet is only 40
light-years from the Earth. And we hope to reach it in the near
future. CoRoT-7b. Its distance from the Earth is 489 light
years. This planet is constantly facing the star with only one
side, as its temperature is 4,000 degrees Fahrenheit, while the
dark side is frozen to 350F. The illuminated side of the planet
is the beating ocean of lava, that falls on the dark side of the
planet with a rain of stones.
HD 18977 3b
This planet also has its own peculiarity. It’s only 63 light years
from the Sun. Because of the high temperature, silicon dust in
the atmosphere is transformed into pieces of glass. At a speed
of 2 km / s these frozen fragments scatter around the planet.
And it’s called “glass hurricane”.
Not all galaxies have been investigated yet. Every year we
study and discover more and more planets. We have our highly
technologies and soon, maybe in 100 years we will reach
those planets. Every time we evaluate and modernize our
technologies to be in close step to this path. At present
thousands of exoplanets are known, and their number is
growing every year. We are sure that the most interesting
planets are still waiting for their time to loudly declare their
uniqueness!
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RENEWABLE ENERGY –WINDOW
TO THE FUTURE
Student:
Ismailov Anvar
I year, group 532.7

Supervisor:
teach.D.Y Ukleyn

Energy consumption is a huge part of our daily lives.
We eat with energy, we travel with energy and we even work
with energy. But where does all this energy come from? Today
most of our energy is from fossil fuels. We also produce
nuclear energy, biomass energy and renewables. Fossil is
consist of the organisms and plants which existed millions of
years ago. Biomass converts plants into biometric materials
that produce energy. Nuclear energy is released during nuclear
fusion. Lastly renewable energy comes from a source that’s not
depleted when used such as wind and solar power. But what is
the main difference between them? Fossil fuels cost more and
impacts our environment in many ways. This impacts include –
Global warming, Acid rains and Oil spills. Engineers
also predict that this type of energy will be depleted in the next
century. Nuclear energy and biomass have similar issues. We
need a decision very fast. And mankind is luckily have it.
Renewable energy sources naturally replenish themselves and
never run out. Resources for renewable energy include
sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal heat. The best
part is that we don’t need to compromise our planet to harness
it. Renewable energy source can combat climate change,
because it creates no harmful gas emissions. Built renewable
facilities cost very little to operate. Actually the truth is that our
infrastructure is built around fossil fuel dependency. If we
could reconstruct our infrastructure, we could be able to rely on
clean renewable energy. So, what is it going to be? Will our
children live in a world full of pollution or should they
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continue the path of evolution?
ORGANIC CHEMISTRY COMPOUNDS
IN HUMAN BODY
Students:
Kazimova Elvira
I year, group 302.7

Supervisor:
teach. S.H. Gamarli

Roughly 96 percent of the mass of the human body is
made up of just four elements: oxygen, carbon, hydrogen and
nitrogen, with a lot of that in the form of water.
1) Oxygen (65%) and hydrogen (10%) are
predominantly found in water, which makes up about 60
percent of the body by weight. It's practically impossible to
imagine life without water.
2) Carbon (18%) is synonymous with life. Its central
role is due to the fact that it has four bonding sites that allow
for the building of long, complex chains of molecules. Carbon
is the basic building block required to form proteins,
carbohydrates and fats, and it plays a crucial role in regulating
the physiology of the body.
3) Water More than 62% of our body is water. The
percentage depends on the age of the human being- in
children this percentage is higher than in an adult’s body. Our
daily consumption of water is approximately 2.7 L. This
amount of water may come from a variety of sources: food,
metabolism, drinking, and etc.
H2O regulates homeostasis and the body is not able to
function properly without it.
4) pH
The numerical scale that measures acidity or alkalinity
is called a pH scale. It is a number between 0 to 14.
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The pH of water is 7. It is considered to be neutral. Any
substance having a pH higher than 7 is considered to be acidic
and any substance having a pH lower than 7 is considered to
be basic.
In order homeostasis to be maintained in the human
body, body fluids (including blood) need to have a relatively
constant pH.
5) Carbohydrates Carbohydrates are the major source of
energy for most cells. They can be broken down in the cells in
order energy to be released.
Composition: carbon, hydrogen, and oxygen in a ratio
twice as much hydrogen as oxygen (example: CH2O, but they
can be more complex).
6) Fats Fats are molecules that are rich in energy and are
a source of food reserve and long-term fuel. They are stored in
the organism in the form of neutral fats or triglyceride.
Each fat molecule is composed of glycerol and fatty
acids.
7) Steroids These are fat-soluble compounds composed
of four bonded carbon rings, consisting of 17 carbons.
Examples: cholesterol, male and female sex hormones, etc.)
Steroid hormones help regulate certain phases of
metabolism in the body such as puberty, menopause, etc.
8) Proteins These organic compounds compose most of
the tissues of the body. They contain carbon, hydrogen,
oxygen, nitrogen (sometimes sulfur), phosphorus, and iron.
Proteins form enzymes that control chemical activity
(during the break-down of food molecules in the stomach),
protect us
against diseases in the form of antibodies, carry oxygen
throughout the body, make up some of the hormones, express
genetic information, and serve as indicators.
9) Amino acids Amino acids are the basic building units
of proteins. They always contain an amino group (NH2) at
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one end of the molecule and a carboxyl group at the other. An
amino acid contains one variable component. They may occur
in different chemical combinations.
That this is not all that can be said about body
chemistry. There are introduced the main organic compounds
in human body, but there are a lot more compounds.
NITROGEN OXIDES EMISSIONS FROM
DIESEL ENGINES
Master:
Omarova Gunay
I year, group A3337

Supervisor:
sen.teach. S.U.Verdiyeva

Diesel engines have high efficiency, durability, and
reliability together with their low-operating cost. These
features make them the most preferred engines especially for
heavy-duty vehicles. In addition to the widespread use of these
engines with many advantages, they play an important role in
environmental pollution problems. Many researches have been
carried out on both diesel exhaust pollutant emissions and after
treatment emission control technologies. This presentation
reviews the exhaust gas recirculation (EGR) method for
reducing NOx emissions from diesel engines.
The main problem areas for diesel engines are emissions
of nitrogen oxides and particulates, and these two pollutants are
traded against each other in many aspects of engine design.
Very high temperatures in the combustion chamber help reduce
the emission of soot but produce higher levels of nitric oxide.
The aim is to reduce emission of NOx by reducing need for
high temperature since NOx are created mostly due to
mechanisms that happen at high temperatures.
Since NOx
content in exhaust of diesel engine has the highest percentage
in the pollutant emissions, among the emission control systems
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of diesel engines, most researches and studies have been
carried out on reduction of NOx emissions. For the researches
so far, exhaust gas recirculation (EGR) is the most focused
technologies to eliminate the NOx emissions.
In EGR systems, to reduce NOx emissions, exhaust gas is
recirculated back into the combustion chamber and mixed with
fresh air at intake stroke. Consequently, the efficiency of
combustion is worsened leading to the decrease of combustion
temperature which means a reducing in NOx formations. EGR
has a widely used range in diesel vehicles. Also, because of the
reduction of temperature in cylinder, this technology generates
an increase of HC and CO emissions.
Owing to the rapid increase of motor vehicles and very
limited use of emission control technologies, transport emerges
as the largest source of urban air pollution, which is an
important public health problem in most cities of the
developing world. Air pollution in developing countries
accounts for tens of thousands of excess deaths and billions of
dollars in medical costs and loses productivity every year.For
the complete destruction of polluting emissions from diesel
engines, further studies and researches on the after treatment
emission control systems should be intensified and continued.
DEVELOPMENT OF CAR IN AZERBAIJAN
Student:
Gafarov Elmar
I year, group 405.7

Supervisor:
teach. S.T. Imanova

I will speak about the emergence history of car in
Azerbaijan, its development and as a result in Azerbaijan
emergence car factories.
Our car history coincide early in the 20th. In 1911 in
Azerbaijan there were 36 cars. And in 1920 and 1930
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development oil and as result created specialized car park.
In 1926 in Azerbaijan there were 896 cars. – 275 small
vehicle, 518 freight vehicle and 103 pieces specialized cars. In
a short time was our success.
In 1946 March was laid Ministry of Transportation.
Afterwards created “Transportation” national consensus as
result of in our country pushed car development.
Of course in next years development Azerbaijan,
expansion of our economy, as result created such a question why must not our national car? Our state development
economy as result created our national car factories: 1.Ganja
Car factory 2. AZsamand. 3.Naxchıvan Car factory.
I would like to informate about Naxchıvan and Ganja
Car factory. When I explored about this subject on internet. As
a result I made sure in our country the first car factory is Ganja
Car factory.
Ganja car factory created in 1986. Afterwards destroyed
Soviet Union of course affected this factory development. But
in 2004 Ganja Car factory began to work again.
In factory produced around 600 tractors and cars. In
2009 produced 1000 tractors. Now Ganja car factory
development and increases production year after year.
In Azerbaijan there are car factories that produce only
vehicles. It is Naxchivan Car factory where produce only
Azerbaijan brand cars.
This factory created in 2006. In 2009 were forum between
Chine and Azerbaijan and at the end of forum signed contract
between Naxchıvan Car factory and “CHONGQING LIFAN
INDUSTRY Group” of Chine company.
According to the contract in Naxchıvan be organized
production brand “LIFAN” cars.
In 2011 according to
information bureau of Chine development and reform Lifan
with 81 points raised in the 201st place, according to
production cars in the 8th place and motorcar in the 2nd
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place.
Which brand of car do Lifan produce? I explored about it on
internet. In Naxchivan Car factory produces 4 types brand car :
Premium, Sedan, SUV and Mini. Production stage consist of 4
parts. The first stamping of car, after welding, painting and in
the end accumulation.
I am very glad that we have our
national cars. I think we don’t imagine our life without car..
Machines support us everywhere and in everything .
I would like our car factories will be famous in all world. I
hope that our car brands represent some competition. We have
professional masters of this area.
I think that we must use their experience. I believe that when
our national car brands as Lifan, Azsamand will represent in F1
and other competition.
HOW MOBILE TECHNOLOGIES
AFFECT OUR LIVES
Student:
Guliyev Abbasagha
I year, group 536.7

Supervisor:
teach.D.Y.Ukleyn

For a long time, smart phones are not only a means of
communication, but also allow us to quickly and easily obtain
the necessary information. People are used to contact the
Internet for various tips, answers to questions of interest. With
a smartphone, you can do it anytime, anywhere. Fresh news,
mail, social networks, weather and currency exchange rates and much more necessary and not so much information can be
obtained if you are the owner of a smart phone. If all people
used mobile technologies "wisely", then our generation would
become the most inquisitive, well-read and fast-developing.
However, instead of receiving useful information, reading
books on the net, learning languages on the Internet, people
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like zombies spend time in social networks, read monotonous
quotes, play online games. the question is that people are
gradually unlearning to read. No wonder many say that the
phones have become smarter than the owners themselves. And
this is not only praise for developers, but also a reproach for
users who are moving towards degradation. Surely, many
people had such that we unconsciously take the phone, watch
the time, put it in our pocket, and in a moment we do not
remember what we saw on the screen. Now everyone has a
rumor about Internet addiction, which is more relevant to
children and adolescents. But adults are not less dependent on
smartphones and tablets. News, post, weather. So people relax
with smartphones in their hands, reading news in contact,
browsing pictures and photos, and playing games.
However, this rest not only does not benefit the person,
but also negatively affects the physical condition: vision
deteriorates, motor activity is limited. Also, there is a
detrimental effect on brain activity, roughly speaking, a man
slowly but surely dulls. Seeing the tablet Wi-fi, a person
realizes that it is a sin not to use free Internet, even if at the
moment there is no need for it. Thus, smartphone users
become like zombies, whose actions are often committed
automatically and unconsciously. This means that society has
become increasingly dependent on mobile devices and can not
imagine life without them at all. It turns out that the machines
are being improved, and humanity is degrading. Perhaps the
next generation will witness the era of robots. The danger of
the future is that people will become robots. "The things that
used to be fantasy stories are now quickly becoming reality.
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HUBBLE SPACE TELESCOPE
Student:
Guliyev Najaf
I year, group 404.7

Supervisor:
teach. S.T.Imanova

Cosmos is waiting for us. Mankind always dreamed of
overcoming gravitation and reaching other planets. I would like
to tell us about space exploration especially about Hubble
space telescope. For a very long period of time people have
been dreaming of visiting other planets and exploring the open
space. But it was only in the 1960ies that this dream was to
become reality.
NASA's Hubble Space Telescope was launched April 24,
1990, on the space shuttle Discovery from Kennedy Space
Center in Florida.
Edwin Hubble
The Hubble Space Telescope is named in honor of
astronomer Edwin Hubble.
In the centuries that followed, telescopes grew in size and
complexity and, of course, power.
Hubble's launch and deployment in April 1990 marked
the most significant advance in astronomy since Galileo's
telescope. Thanks to four servicing missions and more than 25
years of operation, our view of the universe and our place
within it has never been the same.
Hubble has made more than 1.3 million observations
since its mission began in 1990.
Hubble has traveled more than 4 billion miles along a
circular low Earth orbit currently about 340 miles in altitude.
Hubble has no thrusters. To change pointing angles, it
uses Newton’s third law by spinning its wheels in the opposite
direction. It turns at about the speed of a minute hand on a
clock, taking 15 minutes to turn 90 degrees.
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Hubble weighed about 24,000 pounds at launch and
currently weighs about 27,000 pounds following the final
servicing mission in 2009 – on the order of two full-grown
African elephants.
Hubble is 13.3 meters (43.5 feet) long -- the length of a
large school bus.
To sum up, I would like to say that space exploration has
great importance today, which means the cost of any mistake
may be very high. Like any other kind of human activity it has
some advantages and drawbacks. In spite of this, we should not
stop its development.
And as Sergey Korolev said,
"Astronautics has limitless future, and its prospects are infinite
as the Universe itself.”
NIKOLA TESLA
Student:
Guliyev Khagan
I year, group 531.7

Supervisor:
sen.teach. S.S.Gaibova

Nikola Tesla was born in 1856.He was the son of a
Serbian Orthodox clergyman. Tesla studied engineering at the
Austrian Polytechnic School. He worked as an electrical
engineer
in
Budapest.
In
1881,
Tesla
moved
to Budapest, Hungary, to work under Tivadar Puskás at
a telegraph company, the Budapest Telephone Exchange.
Upon arrival, Tesla realized that the company, then under
construction, was not functional, so he worked as a draftsman
in the Central Telegraph Office instead. Within a few months,
the Budapest Telephone Exchange became functional, and
Tesla was allocated the chief electrician position. During his
employment, Tesla made many improvements to the Central
Station equipment and claimed to have perfected a
telephone repeater or amplifier, which was never patented nor
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publicly described. Later he emigrated to the United States in
1884. He began working almost immediately at the Machine
Works on Manhattan's Lower East Side, an overcrowded shop
with a workforce of several hundred machinists, laborers,
managing staff, and 20 "field engineers" struggling with the
task of building the large electric utility in that city. As in
Paris, Tesla was working on troubleshooting installations and
improving generators. Tesla had been working at the Machine
Works for a total of six months when he quit. December 7,
1884 to January 4, 1885 saying "Good by to the Edison
Machine Works".
In late 1886, Tesla met Alfred S. Brown, a Western
Union superintendent, and New York attorney Charles F. Peck.
The two men were experienced in setting up companies and
promoting inventions and patents for financial gain. Based on
Tesla's new ideas for electrical equipment, including a thermomagnetic motor idea,they agreed to back the inventor
financially and handle his patents. Together they formed the
Tesla Electric Company in April 1887.They set up a laboratory
for Tesla at 89 Liberty Street in Manhattan, where he worked
on improving and developing new types of electric motors,
generators, and other devices. In 1887, Tesla developed
an induction motor that ran on alternating current, a power
system format that was rapidly expanding in Europe and the
United States because of its advantages in long-distance, highvoltage transmission. The motor used polyphasecurrent, which
generated a rotating magnetic field to turn the motor. This
innovative electric motor, patented in May 1888, was a simple
self-starting design that did not need a commutator, thus
avoiding sparking and the high maintenance of constantly
servicing and replacing mechanical brushes.
From the 1890s through 1906, Tesla spent a great deal of
his time and fortune on a series of projects trying to
develop the transmission of electrical power without wires. It
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was an expansion of his idea of using coils to transmit power
he had been demonstrating in wireless lighting. He could see
this as not only a way to transmit large amounts of power
around the world but also, as he had pointed out in his earlier
lectures, a way to transmit worldwide communications. On his
50th birthday, in 1906, Tesla demonstrated a 200
horsepower16,000 rpm bladeless turbine. During 1910–1911 at
the Waterside Power Station in New York, several of his
bladeless turbine engines were tested at 100–5,000 hp. Tesla
worked with several companies including the period 1919–
1922 working in Milwaukee for Allis-Chalmers. He spent most
of his time trying to perfect the Tesla turbine with Hans
Dahlstrand, the head engineer at the company, but engineering
difficulties meant it was never made into a practical device.
Tesla did license the idea to a precision instrument company
and it found use in the form of luxury car speedometers and
other instruments.
OIL MECHANICAL ENGINEERING FACULTY
Student:
Seyidov Seyid
I year, group 401.7

Supervisor:
sen.teach. S.S.Gaibova

Baku is a large educational and scientific center. There
are a lot of high educational and research institus here and one
of the oldest of them is the ASOIU. The university has seven
faculties. One of them is Oil mechanical engineering faculty.
At he beginning of the department was a division within the
faculty of “Oil Industry” and since 1930 the faculty was named
“Petroleum Mechanics” functions. Professors from academics
and educators showing creative intiatives in the establishment
and development of the faculty
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I.Q.Yesman,A.Mirzəcanzadə,R.A.Bədəlov,H.M.Şahmalı
yev and others. Now, the dean of our faculty Ə.H.Əhmədov.At
present, the number of full-time and part-time students
studying at the bachelor`s degree level is 825,at magistracy
degree is 52, 12 people are studying at the doctors degree.
From the day of it`s foundation up to now ten thousands of
bachelors.100 masters are engineers mechanic. Of the more
than 100 employers of the faculty, are doctors of sciences
professors.
There are many academics and professors in our faculty.
One of them is Azad Mirzajanzade.He received his higher
education in 1944-1949 at the Oil and Mining faculty of the
Azerbaijan Industrial Institute. Associate Professor of the
Theoretical Mechanics Department of the Azerbaijan State
University in 1951-1957, professor in 1957-1959, from 1959
till the end of his life he worked as the head of the department
at the ASOIU. He gained great reputation in Azerbaijan with
valuable research in the field of application mechanics and oil
and gas operations. A.M, author of about 400 scientific works,
more than 50 inventions and patents, paid special attention to
the global optimization of oil and gas extraction processes in
his scientific activity.
Another professor of our faculty is Ibrahim Habibov. In
1968 he entered the petrochemical faculty of Oil and
Chemistry Institute (current ASOIU).He is the author of about
170 monographs, scientific articles and textbooks. In 2010 he
was awarded a “Progress medal”. Currently he is the head of
the Department of “Engineering Graphics”
As to the graduaters of the Petroleum and Mechanics
faculty in 2012-2016 M.Rzazadə said to
“Our university has achieved a lot of success with
Professor M.Babanlı`s leadership.
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LARGEST OIL SPILLS IN WORLDWIDE HISTORY
Student:
Khudiyev Rasul
I year, group 404.7

Supervisor:
teach. S.T.Imanova

In 21th century, when extraction of natural resources
reached highest level, tragic disasters, known as industrial
happen every once in a while. Industrial disasters, which are
disasters caused by industrial companies, either by accident.
They are a form of industrial accident where great damage,
injury or loss of life are caused. Those are also considered to
be oil spills in seas and oceans. Oil spill is the release of a
liquid petroleum hydrocarbon into the environment, especially
the marine ecosystem, due to human activity, and is a form of
pollution. Oil spills may be due to releases of crude oil from
tankers, offshore platforms, drilling rigs and wells, as well as
spills of refined petroleum products, such as gasoline and
diesel, and their by-products. In my report I will provide with
an information regarding three major oil spills in the world.
Ixtoc 1 Oil Well, 1979. Bay of Campeche, Mexico 140 million
gallons.
In June 1979, an oil well in the Bay of Campeche
collapsed after a pressure buildup sparked an accidential
explosion. In next 10 month, over 140 million gallons of crude
oil spouted into the Gulf of Mexico from the damaged oil well.
In order to slow down the flow of oil into the Gulf, mud, steel,
iron and lead balls were dropped into its shaft. As a result slick
of oil was 1100 square miles.
Deepwater
Horizon,
2010.
Mexican
Gulf
210 million gallonsThe BP oil spill flowed for three months,
becoming largest accidental marine oil spill in the history of
the petroleums industry. The spill stemmed from a sea-floor oil
gusher that resulted from the April 20, 2010, explosion of
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Deepwater Horizon. The explosion killed 11 men working on
platform and injured 17 others. On July 15, 2010, the leak was
stopped by capping the gushing wellhead, after it already
released about 4.9 million barrels of crude oil. Before the leak
was capped, estimated 53,000 barrels per day escaped from the
well. The spill caused great damage to marine and wildlife
habitats and to the Gulf’s fishing and tourism industries.
Gulf War, 1991 Kuwait 240 to 336 million gallons.
After Iraqi forces retreated from Kuwait during first Gulf War,
they opened the valves of oil wells and pipelines in a bid to
slow onslaught of American troops. The result was the largest
oil spill history was seen. Some 240 million gallons of crude
oil flowed into the Persian Gulf. The resulting oil slick spanned
an area just larger than a size of the island of Hawaii.As
additional material, I wanted to tell you about latest major oil
spill occurred in Greece. The vessel Agia Zoni II, was carrying
2,500 tonnes of fuel when it sank off the island of Salamis on
Sunday. Nearby beaches soiled by the oil. Five days on, parts
of the slick have drifted miles away to the resort of Glyfada, on
the Athens Riviera. Tank trucks are working to clean up the
pollution, helped by floating cranes and offshore anti-pollution
vessels – including one send by EU. It remains unclear what
caused the 45-year-old tanker to sink. Its captain and chief
engineer, the only people on board at the time, have both been
charged with negligence. Reffering to the information
mentioned above, I wanted to show you, that nowadays such
disasters are unavoidable, and main task for engineers of the
world is to make process of producing oil on offshore
platforms, tankers and etc. much more safer.
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OIL PRODUCT
Student:
Zakirzadeh Nihad
I year, group 402.7

Supervisor:
teach. S.T.Imanova

People have been using oil and gas for four thousand
years. However, the modern era of oil and gas exploration and
production didn’t begin until 1846. That year, Abraham
Gesner, a geologist based in New Brunswick, Canada figured
out how to distill paraffin from crude oil. This made crude oil
far more useful and triggered a global boom is exploration and
production.
A potential oil trap is called a Prospect. Once a prospect
has been identified, the next stage is to drill a hole into the top
of the trap to see if it contains oil and gas. It is incredibly
expensive to a drill hole. On an offshore rig is may cost
$10,000 for every metre drilled. So if you are going to drill a
hole 5000 metres underground it’s going to cost you 20 million
million dollars! Consequently geologists have to be pretty
confident that they going to hit oil. If they drill too many ‘dry
holes’ they will soon lose their jobs!
A hole which contains oil and gas is called a well. The
oil and gas is under considerable pressure in the Earth’s crust
so once a well is drilled into the reservoir rock, the oil and gas
rapidly rises to the surface.
At the refinery, the crude oil, which also contains a lot of
gas, is processed. This involves separating out all the different
hydrocarbons in the crude oil.
So far we have thought about how oil and gas forms,
how geologists find it, and how it is brought to the
marketplace. However, this talk would not be complete
without a look at the politics of oil and why it is so significant.
That will be the topic of the final part of this presentation.
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As we mentioned at the start, its hard to imagine how
modern society could function without oil and gas. The biggest
single use of oil and gas is a fuel source. Without oil and gas
there would be no cars or planes and we would be more limited
in the way we heat and light our homes, or cook meals. We
can’t simply turn to electricity instead because much of our
electricity is produced by power stations that burn oil and gas!
CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFINDA DİLİN ROLU
Tələbə:
Bayramov Hüseyn Natiq oğlu
II kurs, qrup 343.6

Elmi rəhbər
Gözəlova Səfurə

Dil insanın həyatında müstəsna əhəmiyyətə malik olan
ünsiyyət vasitəsidir. Dil bizi keçmişimizlə, gələcəyimizlə
bağlayan tarix bağımızdır.
Həzrət Əli buyurmuşdur: “İnsan öz dilinin altında
gizlənibdir, danışmağa başlayandan sonra ağıllı və ya ağılsız
olması bilinir”.
Hər bir millətin öz doğma dili var. Bu dil ana dili adlanır.
Ana dili millətin mənəviyyatının güzgüsü, varlığının
göstəricisidir, mənəvi diriliyidir. Ana dili elə dəyərli sərvətdir
ki, onun məhv olması millətin bir millət kimi tarix səhnəsindən
silinməsi deməkdir. Bizim ana dilimiz Azərbaycan dilidir.
Gözümüzü dünyaya açan gündən bu dil ana südü, ana laylası
ilə birgə beynimizə süzülür, yaddaşımıza həkk olunur,
canımıza,
qanımıza
hopur,
ruhumuzu
qidalandırır.
Nənələrimizin şirin-şəkər nağıllarını, babalarımızın öyüdünü,
ata-analarımızın, ibrətamiz nəsihətlərini bu dildə dinləmişik.
Üzeyirin bəstələri, Bülbülün, Xan Şuşinskinin, Şövkət
Ələkbərovanın nəğmələri bu dildə oxşayıb könlümüzü.
Dünyanın ən nadir söz incisi, türk xalqlarının ən dəyərli sənət
abidəsi, folklorumuzun ən kamil nümunəsi “Kitabi-Dədə
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Qorqud” bu dildə yaranıb ərsəyə gəlib, yazıya alınıb.
Xalqımızın başdan-başa qanla yazılmış şanlı səhifələrlə dolu
qəhrəmanlıq tarixini bu dildə oxuyub mənimsəmişik. Babək
dönməzliyi, Koroğlu mərdliyi, Nəbi qeyrəti, Həcər dözümü,
Beyrək sədaqəti, Banuçiçək isməti bu dildə aşılanıb bizə. Bu
dildə öyrənmişik Şah İsmayıl Xətai uzaqgörənliyini, Heydər
Əliyev zəkasını və müdrikliyini. Azərbaycan dili ən azı
dəyişikliyə uğrayan dillərdəndir. Az dəyişilən dillər
uzunömürlü olur. Yaranmasından 1300 il keçməsinə
baxmayaraq, biz “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanının əlyazmasını
orijinaldan oxuyub başa düşə bilirik. Ancaq ingilis dili 400 il
ərzində o qədər dəyişikliyə uğrayıb ki, bugünkü ingilis
Şekspirin əsərlərinin XVI əsrə aid əlyazmasını tərcüməsiz
oxuya bilmir.
Dil milli mədəniyyətin təzahürüdür. Hər bir vətəndaş öz
doğma dilini dərindən bilməli, onun incəliklərinə yiyələnməli,
özündə nitq mədəniyyəti tərbiyə etməlidir. Öz ana dilini
bilməyən adam mədəni adam sayıla bilməz. Çalışmalıyıq ki,
şifahi və yazılı nitqimiz gözəl olsun. Bunun üçün də dilimizin
qayda-qanunlarını, normalarını mükəmməl bilməliyik. Harada
oluruqsa olaq, unutmamalıyıq ki, biz Azərbaycanı təmsil
edirik.
Dil elə bir sərvətdir ki, onu itirmək faciədir, dəhşətdir.
Millətin dilini əlindən almaq onu ölümə məhkum etmək
deməkdir. Görkəmli rus ədibi və pedaqoqu Uşinski demişdir:
“Bir millətin mal-dövlətini və hətta vətənini əlindən alsan,
ölüb-itməz, amma dilini alsan, fövt olar və ondan bir nişan
qalmaz. Bu sözdə böyük həqiqət var. Doğrudan da, dövlət
olmasa dil olmaz, dil olmasa cəmiyyət olmaz. Bu məvhumlar
bir-biri ilə bir başa əlaqəlidir. Dil inkişaf etdikcə cəmiyyət
inkişaf edir, cəmiyyət inkişaf etdikcə də dil inkişaf edir.
Firudin bəy Köçərli “Ana dili haqqında” adlı
məqaləsində yazırdı: “Hər bir millətin özünə məxsus ana dili
var ki, onun məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi
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diriliyidir, həyatının mayəsi mənziləsindəndir. Ananın südü
bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır.
Hər kəs öz anasını və vətənini sevdiyi kimi, ana dilini də sevir.
Bu Allahın bizə bəxş etdiyi gözəl nemətlərindən biridir,
onu əziz və möhtərəm tutmaq hər kəsin borcudur.
MÜASİRLİK VƏ MİLLİ DƏYƏRLƏR
(DİL BAXIMINDAN)
Tələbə:
Əliyev İlkin Vüqar oğlu
II kurs 733.6 qrup

Elmi rəhbər:
Abdullayeva Könül

Dil xalqın ruhunun təzahürüdür: dil onun ruhu,ruh isə
onun dilidir.(Humbolt)
Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini
yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə
qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin
fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. (Heydər Əliyev)
Azərbaycan xalqının dili onun milli varlığını müəyyən
edən başlıca amillərdəndir. Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi
mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamış,
üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır
günlərində belə onun milli mənliyini, xoşbəxt gələcəyə olan
inamını qoruyub möhkəmləndirmişdir.
XIX əsrdən müşahidə olunmağa başlayan ilk qloballaşma
elementləri millətçiliyin güclənməsinə yol açdı.Millətlərin bir
kökdən törəməsi doktrinası hakim nəzəriyyəyə çevrilsə də, bu
yöndə inteqrasiyanın reallaşması dil müxtəlifliyi ucbatından
uğur qazana bilmədi. Dünya nəinki vahid oldu,
özünəvurğunların əlində daha da parçalandı. Latın və fransız
dillərinə söykənən humanizm və kosmopolitizmlə səciyyələnən
maarifçiliyin yerinə hər bir xalqın özünəməxsusluq ideyası ilə
milli birliyə çağıran romantika gəldi. Bu da hər xalqın dilinin
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çiçəklənməsi üçün geniş yollar açdı.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşaması,
möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi də bizim ən böyük
nailiyyətlərimizdən biridir. Bu, təkçə dil məsələsi deyil, həm də
azərbaycançılıq məsələsidir”.
Milli ideologiya, milli tarix, milli dil, din, milli
mədəniyyət və incəsənət, milli özünüdərk bizim milli-mənəvi
dəyərlərimizdir.
..Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur
hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı-Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini,
milli-mənəvidəyərlərini,
adət-ənənələrini
yaşatmalıyıq" (H.Əliyev).
Hər bir xalqın mənəvi sərvətləri sırasında həmin xalqın
ana dilinin heç bir dəyərlə müqayisəyə gəlməyən müstəsna
əhəmiyyəti vardır. Ana dili xalqın varlığını təmin edən ən
dəyərli amildir. Xalq bütün maddi və mənəvi sərvətlərini, hətta
torpaqlarını itirib yalnız dilini saxlasa, öz varlığını qoruyub
mühafizə edə bilər. Lakin, tarixin də dəfələrlə sübut etdiyi
kimi, bütün sərvətlərini saxlayıb, dilini itirən xalq məhvə
məhkumdur. Ana dili yalnız sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil,
xalqın dünyagörüşünün, düşüncə tərzinin, ümumən mənəvi
varlığının ifadə vasitəsidir. Buna görə də müasir beynəlxalq
inteqrasiya şəraitində ana dilimizin qorunması, əsas mənəvi
dəyər kimi onun toxunulmazlığının və işləkliyinin təmin
edilməsi bir millət və dövlət olaraq bizim ən başlıca
vəzifəmizdir.
İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq
əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də
xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli
sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı,
daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Biz fəxr edirik ki, kökləri çox
qədim dövrlərə bağlanan dilimiz müstəqillik əldə etmiş
xalqımızın əsas ünsiyyət vasitəsidir.
Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan,
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inkişaf etdirən onun dilidir. (H.Əliyev)
ORTAQ TÜRK DİLİ MƏSƏLƏSİ
Tələbə:
Həsənov Elşad
II kurs, qrup 277.6S

Elmi rəhbər
dos.Abbasov Ə.

Qədim türk dillərinin bir olması, türk dövlətlərinin
tarixinə, zamanın sınaqlarından bu günümüzə gəlib çıxmış
adət-ənənələrinə, ədəbiyyatına, incəsənətinə qayıtması hazırki
dövrün ən aktual məsələlərindəndir. Bunun üçün türkçülük
dəyərlərinin bütöv bir sistem halında yaradılması və
araşdırılması vacibdir.
Elə türk dilləri var ki, onların qohumluq dərəcəsi arasında
bir çox fərqlər var. Məsələn, Azərbaycan dili ilə çuvaş və ya
şor dilləri kimi. Amma bəzi türk dilləri arasında bu fərq az
müşahidə edilir. Məsələn, Azərbaycan dili ilə türk dili
arasında.
Çağdaş dövrdə ümumtürk xalqları arasında vahid bir
dilin-“Ümumtürk ədəbi dili”nin yaradılmasına həddindən çox
ehtiyac duyulur. Əgər ümumtürk ədəbi dili yaransa, türk
xalqları arasında əlaqə möhkəmlənəcək və bunun nəticəsi
olaraq onlar birlikdə inkşaf edəcək, bir-birinə inteqrasiya
olacaqlar.
Əlbəttə, belə bir dili yaratmaq o qədər də asan deyil.
Bunun üçün ilk öncə hər bir türkdilli xalqlar bu istiqamətə
köklənməlidir.
1. Ümumtürk əlifbasının olması: Yəni əlifba-yazı bir
növ ümumtürk ədəbi dilin in təməlidir. Bu təməli də qoyarkən
diqqətli olmalıyıq. Çünki əlifba-yazı hər hansı bir dram əsəri
deyil ki, onu istədiyimiz vaxt səhnədə nümayiş etdirib,
istədiyimiz vaxt teatrın repertuarından çıxaraq. Əlifba-yazı bir
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tarixdir, bir incidir. Elə bir tarix ki, xalqın tarixi hər şeydən
öncə, onun əlifba-yazısı ilə formalaşır, dünyaya yayılır.
Ümumtürk ədəbi dilinin yaranmasında latın qrafikalı
əlifbanın yaranması daha məqsədəuyğundur.
2. Ümumtürk sözlüyünün olması: Hər bir ədəbi dildə
sözlərin zəngin olması, bu dildən istifadə edənlərin
ünsiyyətinin asanlaşması deməkdir.
Bir söz və ya ifadə müxtəlif türk dillərində müxtəlif cür
olur. Məhz ümumtürk lüğətinin də yaradılmasında məqsəd bu
müxtəlifliyi minimuma endirmək və qarşılıqlı anlaşmanı
asanlaşdırmaqdır.
3.Türk dillərinin öyrənilməsi:Ümumtürk ədəbi dilinin
yaranmasında və formalaşmasında xüsusi yer tutan
məsələlərdən biri də budur. Hər bir türkdilli dövlətin
ümumtəhsil və ali məktəblərində “Türk dilləri” fənninin
tədrisini genişləndirmək vacibdir. Nəticədə hər bir türkdilli
vətəndaş orta məktəbi bitirdikdən sonra ən azından türk dilləri
haqqında məlumatlı olacaq. Ali təhsil müəsisələrində isə bu
fənn daha dərindən öyrənilməlidir.
MÜASİR TEXNOLOJİ İNKİŞAFIN DİLİMİZDƏ
YARATDIĞI PROBLEMLƏR
Tələbə:
Məmmədova Nazənin Fədai
II kurs, qrup 519.6

Elmi rəhbər:
Abdullayeva K.

Bu gün texnologiyanın inkişafı cəmiyyətimizin kompleks
tərəqqisində bizə böyük kömək edir.İşlərimizin asan və
rahatlaşmağı baxımından müsbət olsa da, eyni zamanda, bu
təkamülün mənfi cəhətləri də çoxdur. İnternetin,texnologiyanın
bu əsrdə necə mühüm olduğu hamımıza məlumdur.Bu inkişaf
əsasən dillərə mənfi təsir edir.İnternetin hər dil üzərində bir
təsiri vardır. Bildiyimiz kimi, ingilis dili və dünya xalqları üçün
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beynəlmiləl missiyanı yerinə yetirdiyi üçün,sözsüz ki, bu
inkişaf ingilis dilinə də təsirsiz ötüşmür.Yeni texnalogiya
həyatımıza girdikcə onunla bağlı sözlərdən istifadə
olunur.Modernizm cərəyanının nəticəsində yeni terminlər,yeni
sözlər əmələ gəlir. Bu məsələlər daha çox dilçiləri narahat edir.
Çünki yeni sözlərin yaranması dilin lügət tərkibini o qədər də
zənginləşdirmir,əksinə artıq söz yığını dildə daha da çaşqınlıq
yaradır. İnternetdə daha çox yazılı ünsiyyətdən istifadə
olunur.İstər asudə vaxtlarımızda, istər hər hansı axtarışlar
zamanı, istərsə də işdə bu ünsiyyətdən istifadə edirik. Gündəlik
yazışmlar zamanı etdiyimiz qrammatik səhvlər dilimizə
uyğunlaşır. Saytlarda oxuduğumuz xəbərlərə baxsaq və ya
yolda gördüyümüz elanlara diqqqət etsək, nə cür səhvlər
etdiyimizi acıq-aydın görə bilərik.
Sözlərdəki hərflərin yeyilməsi, sözün qısaldılması, sözün
deyildiyi kimi yazılması, normalara tabe olmaması və s. bu
kimi səhvlər artıq vərdişə çevrilir. Oxuduğumuz məqalə və ya
hər hansı bir mətndə sözlərin səhv yazıldığının fərqində belə
olmuruq.
İnternet
dilinin
inkişafı
insanları
bir-birindən
uzaqlaşdırır. Getdikcə insanlar bir-birinə yadlaşmağa
başlayır.Keçmişdə insanlar bayramlarda,ad günlərində tez-tez
görüşüb bir-birlərini ziyarət edirdilərsə, artıq bunu bir mesaj və
ya bir zənglə əvəz etmişik.
Yazılarda qısalmalara daha çox rast gəlirik. “Salam” sözü
“slm”, “necəsən?” yerinə “ncs?”, “yaxşı” yerinə “yxs”,
“canım” “cnm” və başqa sözləri qısaldaraq oradakı saitləri
çıxardırıq. ”ş” hərfinin yerinə “w” , “b” hərfinin yerinə “p” və
xəbərlərdə sözlərdəki hərf səhvlərini daha aydın görə bilərik.
Və ya digər dillərdə olan ifadələr “ok”, “tamam”, “bye” tipli
sözlər daha çox işlədirik Müasir gənclər müvəffəqiyyətlərini
yazılan belə kəlimələrlə deyil, işlərində,uğurlarında
göstərməlidirlər. Çünki belə ifadələr müasirlik deyil, dilimizin
korlanmasına gətirib çıxardır. İnternet mühitində olan belə
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yazışmalar yazı dilində olduğu qədər, danışıq dilinə də təsir
edir. Gündəlik həyatımızda “cv”, “online”, “e-mail” və s.
sözlər mövcuddur ki, dilimizə uyğunlaşıb və daha onlardan çox
istifadə edirik. Artıq bizə yeni olmayan bu sözlər, gündəlik
həyatımızda tez-tez eşitdiyimiz ifadələrdir.
Yazıda bu mövzu daha həssasdır.Çünki bu günümüzə
gəlib çatan yazılar vasitəsi ilə keçmişdən məlumat almışıq.
Ona görə də düzgün yazmağımız birbaşa mədəniyyətimizə də
təsir edir.Şifahi dildən çox yazı dilinə diqqət daha böyük
olmalıdır.Bu inkişafın əlbəttə müsbət tərəfləri də vardır. Lakin
mənfi tərəfləri dilimizdəki problemlərlə bitmir. Həm sağlamlıq
cəhətdən, həm də psixoloji cəhətdən insanlara ziyan
verir.Müsbət cəhətdən isə lüğət tərkibi yenilənir,
zənginləşir,hər şey daha asan və rahat olur. Amma bu asand və
rahatlıq da insanları tənbəlləşdirməyə doğru aparır.
Dildə yaranan yeni sözlər müasir tələblərə cavab
verməlidir. İstifadə olunmayan sözlər artarsa, dili korlaya bilər.
Buna görə də dilimizi qorumalıyıq. Onun inkişafını düzgün
istiqamətdə yönləndirməliyik.
MƏNİM ANA DİLİM, MƏNİM KİMLİYİM
Tələbə:
Salamzadə Gülnar Elçin qızı
II kurs, qrup 341.6

Elmi rəhbər
Salahova A.

Dünyanın
ən
qədim
xalqlarından
biri
olan
azərbaycanlılar çox qədim mədəniyyətə malikdir. Azərbaycan
mədəniyyət və incəsənətindən olan nümunələr ABŞ, Britaniya,
Fransa, İran, İtaliya, Misir, Türkiyə və s. kimi dünyanın bir çox
ölkələrində muzeylərdə qorunub saxlanılır. Mədəniyyət
incilərinin belə rəngarəng olmasına isə təbii ki, Azərbaycan
xalqının yüksək zövqə malik olması, yaşayış tərzi və inkişaf
tarixi təsir göstərmişdir.Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan
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nümunələr bir daha sübut edir ki, Azərbaycan xalqı qədim
dövrlərdən bəri müxtəlif sənət növləri ilə məşğul olmuşdur.
Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələrini nəzərdən
keçirsək görərik ki, hər bir sahə özünəməxsus gözəlliyi,
orijinallığı və milliliyi ilə fərqlənir. Bu, dövrümüzə qədər gəlib
çatmış nümunələrdə hər tərəfli öz əksini tapmışdır. Misal
olaraq, qədimi xalçalar, ziynət əşyaları, gündəlik istifadə
qabları, alətlər, heykəllər, şəkillər, ədəbiyyat və musiqi
nümunələrini və s. göstərmək olar.
Hazırda Azərbaycan müstəqilliyini və dövlətçiliyini
möhkəmləndirərək, sosial-siyasi və iqtisadi dəyişikliklər
həyata keçirərək, milli maraqları əsas götürərək dünyada sivil,
demokratik cəmiyyət quran bir dövlət kimi tanınır. Bugün
əminliklə demək olar ki, Azərbaycan qloballaşan dünyada
dinamik və sabit inkişaf edən dövlətlər sırasındadır.Dil
mədəniyyət ilə qarşılıqlı asılılıq vəziyətindədir. Dil, o dildə
danışan xalqın milli mədəniyyətini özündə əks etdirir.
Dil mədəniyyətin, mədəniyyət isə öz növbəsində dilin
inkişafına imkan və şərait yaradır. Dünya ədəbi dillərinin
meydana gəlməsi, formalaşması, inkişaf edib zənginləşməsi
mədəniyyətlə sıx bağlıdır. Eyni zamanda, dil təkcə xalqın
mədəniyyətini əks etdirmək funksiyası daşımır, dilin əsas
funksiyası mədəniyyəti qoruyub saxlayaraq nəsillərdənnəsillərə ötürməkdir. Hər bir dil özündə dünya tarixinin bir
hissəsini yaşadır, əvvəlki dövrləri araşdırmaqda əvəz olunmaz
rol oynayır və ən əsası, ondan istifadə edən xalqların,
tayfaların tarixini, mədəniyyətini, inkişafını özündə əks etdirir.
Məhz buna görə, dil-mədəniyyətin güzgüsüdür.
Hər bir millətin öz doğma dili var. Bu dil ana dili adlanır.
Ana dili millətin mənəviyyatının güzgüsü,varlığının
göstəricisidir. Ana dili elə dəyərli sərvətdir ki, onun məhv
olması millətin bir millət kimi tarix səhnəsindən silinməsi
deməkdir.
Bizim
ana dilimiz Azərbaycan dilidir. Gözümüzü
453

dünyaya açan gündən bu dil ana südü, ana laylası ilə birgə
beynimizə süzülür yaddaşımıza həkk olunur, canımıza,
qanımıza hopur, ruhumuzu qidalandırır.
Azərbaycan dili ən az dəyişikliyə uğrayan dillərdəndir.
Az dəyişən dillər uzun ömürlü olur. Dil milli mədəniyyətin
təzahürüdür. Hər bir vətəndaş öz doğma dilini dərindən
bilməli, onun incəliklərinə yiyələnməli, özündə nitq
mədəniyyəti tərbiyə etməlidir.
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ
Tələbə:
Zeynalova Sevinc Abdulla qızı
II kurs, qrup 351.6

Elmi rəhbər
Orucova N.

Təsadüfi deyil ki, məhz Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, tariximizin
düzgün istiqamətdə öyrənilməsi, ana dilimizin rolunun
artırılması, xalqın azadlıq istəyinin təcəssümü kimi ortaya
çıxan ədəbi-bədii nümunələrin hücumlardan qorunması
yönündə apardığı məqsədyönlü siyasət cəmiyyətdə milli ruhun
oyanışına təkan verdi.
Təbii ki, bu istiqamətdəki fəaliyyətində Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin inkişafına xüsusi
diqqət yetirib. Çünki ana dili hər bir xalqın varlığını təsdiq
edən başlıca amildir. Ana dili hər bir xalqın milli sərvəti, həmin
xalqın varlığının təsdiqidir. Dil millətin formalaşmasında vacib
olan amillərdən biridir. Azərbaycan dilinin bugünkü inkişaf
səviyyəsi xalqımızın dünyanın ən qədim xalqlarından biri
olduğunu təsdiqləyir. Lakin Azərbaycan dilinin yaxın keçmişdə
ciddi sınaqlarla üzləşdiyini də unutmaq olmaz.
Belə ki, çar Rusiyasının ruslaşdırma siyasətindən sonra
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1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
mövcud olduğu qısa müddətdə dilimizin inkişafına böyük
önəm verildi. Daha sonra Azərbaycanın Sovet imperiyasının
tərkibində olduğu illərdə isə dilimizə qarşı hücumların yeni
dalğası başlandı. “Sovet xalqı” formalaşdırmaq adı altında
müxtəlif xalqların dilini, mədəniyyətini, milli kimliyini yox
etməyə yönələn siyasət Azərbaycanda da özünü göstərirdi.
Belə ki, ölkədə rəsmi dövlət dili rus dili idi, rəsmi tədbirlərdə
bir qayda olaraq rus dilində çıxışlar üstünlük təşkil edirdi.
Oxşar vəziyyət özünü radio, televiziya və mətbuatda da
göstərirdi. Ölkədə elə bir psixoloji mühit yaradılmışdı ki, hətta,
bəzən sıravi insanlar arasında da Azərbaycan dilində danışmaq,
rus dilini bilməmək qəbahət hesab olunurdu.
Lakin Azərbaycan dilini sevən, ona hörmətlə yanaşan
Ümummilli lider Heydər Əliyev dilə münasibəti ilə hər kəsə
örnək oldu. 1969-1982-ci illərdə sovet Azərbaycanına rəhbərlik
edən Ulu öndər bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi halda,
müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxış etməklə dilimizə
verdiyi dəyəri göstərdi.Ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyata keçirdiyi dil siyasətini bu gün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Latın qrafikasında kütləvi
nəşrlərin meydana çıxması bunun parlaq göstəricisidir
Təqdirəlayiq haldır ki, Ümummilli liderin ideyalarını
layiqincə yerinə yetirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
doğma
dilimizə,
milli
adət-ənənələrimizə,
qədim
mədəniyyətimizə böyük həssaslıqla yanaşır. Azərbaycan
ədəbiyyatını, azərbaycanlı düşüncəsini əks etdirən sanballı
əsərlərin latın qrafikasında yenidən nəşr edilməsi məhz dövlət
başçısının təşəbbüsü ilə baş tutdu. Prezidentin 2004-cü il
yanvarın 12-də imzaladığı “Azərbaycan dilində latın qrafikası
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamı,
həm də, əlifba ilə bağlı problemləri tamamilə həll etdi.
Ölkə başçısı, həmçinin, 2012-ci il mayın 23-də
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə
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uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət
Proqramı haqqında” sərəncam imzalayıb. Beləliklə, minilliklər
boyu formalaşan və bu günümüzə gəlib çatan Azərbaycan dili
xalqımızın qədimliyinin simvolu, qürur mənbəyidir.
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