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“GEOLOJİ KƏŞFİYYAT” BÖLMƏSİ 
 

BUZOVNA-MAŞTAĞA YATAĞINDA QIRMƏKİ ALTI 
LAY DƏSTƏSİNİN EHTİYATLARININ REALİZƏ 

PROBLEMLƏRİ 
Magistr:                   Elmi rəhbər  
Səmədov Yunis Rasim   dos. Tahirova S.A 
Ⅱ kurs.qrup A1129 

 
Buzovna-Maştağa yatağı Abşeron yarımadasının şimal-şərq hissəsində, 

Bakı şəhərindən 30 km aralı: qərbdə -Maştağa kəndi, şərqdə Buzovna, 
cənubdan Qala yatağı arasında yerləşmişdir. Bu tezisdə  Buzovna-Maştağa 
yatağının Qırməki altı lay dəstəsinin ehtiyatlarının realizə problemlərini 
araşdırmışam. Həcm üsulu ilə yatağın ehtiyatlarını hesablayarkən 
parametrlərin orta qiymətindən istifadə bəzi nöqsanlara gətiri. Bunun üçün 
Oracle şirkətinin “Crystal Ball” proqram təminatında hər bir göstəricinin 
minimum, orta və maksimum qiymətlərindən istifadə edilir.  

 
Şəkil 1 Ehtiyatların hesablanması zamanı istifadə edilən parametrlərin 

paylanması 
Qeyd edilən göstəricilərin qiymətlərindən istifadə edərək Qırməki altı 

horizontunun ehtiyatı hesablanmış və ehtiyatın “Monte-Karlo” histoqramı 
qurulmuşdur (şəkil 2).Histoqramda hesablanış ehtiyatın qiymətinin 
beynəlxalq təsnifat sistemində qəbul edilmiş standartlara əsasən P10, P50 və 
P90 qiymətlərinə uyğunda göstərilmişdir. Burada P10 (10%) o deməkdir ki, 
burada hesablanmış ehtiyatın qiyməti 90 % düzgündür və onun hasilatında 
10 %-lik risk vardır. 
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Şəkil 2. Buzovna-Maştağa yatağında Qırməki altı lay dəstəsinin 

ehtiyatının Monte-Karlo histoqramı 
Bu hesablamalarda olan qeyri-müəyyənlikləri, onların nəticələrə təsir 

dərəcəsinin tədqiq edilməsi məqsədilə statistik modellər üzərində geoloji-
mədən parametrlərin minimum, maksimum və moda qiymətləri əsasında 
çoxvariantlı həssaslıq analizləri aparılmışdır. 

 
Şəkil 3 Həssaslıq analizi 

Həsaslıq analizləri dedikdə qeyd olunan geoloji-mədən parametrlərin 
qiymətlərinin nəticələrə təsiri nəzərdə tutulur ki, bu da risklərin 
qiymətləndirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir (şəkil 3.3).Analizin 
nəticəsindən göründüyü kimi ehtiyatın həcminə altı parametrdən ən çox 
effektiv qalınlıq və neftlilik sahəsi təsir göstərir. Bu təsirlərin dərəcəsi 46.6 
% və 46.2 %-dir. 

Göstərilən parametrlərin neft ehtiyatlarına təsir səviyyələrinin 
qiymətləndirilməsi üçün Tornado diaqramları da tərtib edilmişdir (şəkil 4). 
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Şəkil 4 Tornado diaqramı 

Tədqiq edilən məsələdə ehtimal artdıqca risklər azalır. Yəni, ehtiyatların 
etibarlılığı artır. Ehtimal isə geoloji-mədən parametrlərinin yataq və ya 
obyektlər üzrə dəyişmə intervallarından asılıdır. Tornado diaqramlarında bu 
prosesi izləmək mümkündür.Tərtib olunmuş diaqramdan göründüyü kimi 
həssaslıq analizindən göründüyü kimi ən böyük təsiri effektiv qalınlıq və 
neftlilik sahəsi göstərir. 

Ehtiyatların hesablanması zamanı geoloji risklər tək Tornado 
diaqramları əsasında qiymətləndirilməsi mümkünsüzdür. Qeyd edilən 
risklərin qiymətləndirilməsi diaqramlarından alınan nəticələrə istinad 
edilməlidir. Bu üsulla geoloji risklərin azaldılması yolları təyin olunmuşdur. 

ƏDƏBİYYAT 
Bağırov B.Ə. Neft-qaz mədən geolohiyası -Bakı: ADNA, 2011. 311 səh 
“Neft-qaz yataqlarında ehtiyatların paylanması xüsusiyyətləri və geoloji risklər 

Günəşli yatağı timsalında”, Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, Bakı, 2015, № 11, səh 3-5. 
 

PALÇIQ VULKANLARI QAZLARININ NÖVLƏRINƏ 
GÖRƏ BAKI ARXIPELAQININ NEFTLILIK-QAZLILIQ 

PERSPEKTIVLIYININ PROQNOZLAŞDIRILMASI 
Magistirant    Elmi rəhbər, 
X.R.Əliyeva    Dosent, M.S.Babayev 
II kurs, qr.A1119                               
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Çoxsaylı təhlillər göstərir ki, Azərbaycanın palçıq vulkanları qazların 
kimyəvi tərkibləri oxşardır, əsasən metan və onun qaz homoloqlarından 
ibarətdir. Bu  çökmə örtüyün aşağı hissələrində metanın böyük generasiya 
mexanizminin mövcud olmasını və yaxud onların kristallik süxurlardan 
dərinlik qırılmaları ilə keçib gəlməsini sübut edir.  

Metanın miqdarı və onun komponentləri vulkan qazlarında ekstemal 
qiymətə 97,75% malik olmaqla, Daşlı adası və Hamamdağ dənizdə 90% 
təşkil edir.  Metanın maksimal tullantıları ox xəttinə paralel yerləşən 
regional qırılmalara yaxın olan vulkanlarda müşahidə edilir.  

Etan kəmiyyətcə metandan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Belə ki, əgər 
Kürdaşı adası vulkanın püskürdüyü materialların tərkibində  metan qazının 
miqdarı 92,1% təşkil edirsə, onda etan qazının miqradarı yalnız 3,30% -dir. 
Duvannı və Xarə-Zirə adaları vulkanları istisnadır, çünki etanın miqdarı 
burada, uyğun olaraq, 1,00 və 0.99 % təşkil edir. 

Vulkan tullantılarının tərkibində propanın miqdarı qeyri-bərabərdir. 
Onun maksimum miqdarı etandan iki dəfə və ya daha çox azlıq təşkil edir. 
Bütün vulkanlarda propanın miqdarı, əsasən, yüzdə bir faiz aralığında 
dəyişir, Çığıl-dəniz vulkanında isə propanın miqdarı yalnız 0,002% təşkil 
edir . 

Normal butanın miqdarı Muğan-dəniz küpəsi vulkanında 0,006%-dən 
Kürdaşı adası vulkanında 0.5%-ə qədər dəyişir. Hamamdağ-dəniz, İnam 
küpəsi və Kürdaşı adası  palçıq vulkanlarının tullantılarında normal butanın 
miqdarı, uyğun olaraq, 0,15%, 0,16% və 0,5% təşkil edir. İzobutanın 
miqdarı vulkan tullantılarında 0,6% -dən (İnam küpəsində) 0,002%-ə qədər 
(Çığıl-dəniz küpəsi) dəyişir. Vulkan tullantılarının tərkibində izobutanın 
maksimum miqdarı İnam küpəsi (0,6%), Kürdaşı (0,5%) və Hamamdağ-
dəniz (0,31%) adası vulkanlarında müşahidə edilir.  

Normal pentanın miqdarı izopentanın miqdarı ilə üst-üstə düşür və 
izobutan tullantılarına nisbətən xeyli azdır. Normal pentan və izopentan 
tullantılarının maksimum miqdarı İnam küpəsi vulkanında yalnız 0,17% 
təşkil edir. Normal pentan və izopentan tullantılarının minimum miqdarı 
Hamamdağ (0,0015%) və Muğan-dəniz (0,002%) küpəsi vulkanlarında 
müşahidə edilir.  

Karbon qazı tullantıları 1% -dən az miqdarda karbon qazı tullantısı 
ayıran Xarə-Zirə adası,  Daşlı adası, Muğan-dəniz və İnam küpələri 
vulkanlarını ayırmaq olar. Özlərindən 1-2% miqdarında karbon qazı 
tullantısı ayıran vulkanlara Hamamdağ-dəniz Səbail küpəsi, Kürdaşı adası, 
Çığıl-dəniz küpəsi vulkanları aiddir.   

Azotun miqdarında da az da olsa, artım müşahidə olunur. Bu artım İnam 
bankasında 0,07%, Muğan-dəniz küpəsində 0,29% və Səbail küpəsində isə 
0,90% təşkil edir. Cənubda, yalnız Kürdaşı adası vulkanında azotun miqdarı 
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1,25% təşkil edir. Şimalda az miqdarda azot Daşlı adası (1,30%), 
Hamamdağ-dəniz (1,60%) və Duvannı (1,66%) adası vulkanlarında 
müşahidə edilir. Digər hallarda, onun miqdarı 2,71% -dən (Qarasu adası 
vulkanı)  4,38%-ə qədər (Çığıl-dəniz küpəsi) dəyişir. 

Tullantı məhsullarında hidrogenin miqdarı qeyri-bərabərdir. Az 
miqdarda Xarə-Zirə (0,0004 %) və Səngi-Muğan (0,0005%) adaları 
vulkanları tərəfindən xaric edilir. Onun miqdarı Muğan-dəniz küpəsi 
vulkanında 2,9% təşkil edir.  

Təsirsiz (inert) qazların miqdarı yüz və mində bir faizlə ölçülür. 
Tullantılardan ayrılan arqonun maksimum miqdarı yalnız Muğan-dəniz 
(0,202%) və İnam (0,165%) bankası vulkanlarında müşahidə olunur. Onun 
minimum miqdarı şimal vulkanlarının payına düşür, maksimum miqdarı isə 
(0,202%) hidrogendən miqdarından (2,900%) aşağıdır. 

Heliumun miqdarı daha qeyri-bərabər xüsusiyyətə malikdir; cənubda 
onun miqdarı 0,007%-dən (Kürdaşı adası) 0,012%-ə (İnam küpəsi) və 
0,02%-ə (Muğan-dəniz küpəsi) qədər dəyişir. Şimal  vulkanlarında,  
Duvannı adası vulkanı istisna olmaqla (heliumun miqdarı 0,04 %-dir), 
heliumun miqdarı Xarə-Zirə adası vulkanında 0,003%, Hamamdağ-dəniz 
vulkanında isə  0,01% təşkil edir.  

Arxipelaqın cənubunda təsirsiz (inert) komponentlərin  miqdarı 
şimaldakına nisbətən daha yüksəkdir. Helium və argon, arxipelaqın 
dibindəki küpələrlə ifadə olunan daha aktiv vulkanların qazlarının 
tərkibində də müşahidə olunur.  

 Metanın qaz homoloqlarının maksimum qiymətləri arxipelaqın qütb 
hissələrinin tullantılarda müşahidə olunur, arxipelaqın mərkəzi hissəsində 
isə onların tullantılardakı miqdarı bir-iki dərəcə aşağı olur. 

Aydındır ki, Bakı arxipelaqı vulkanlarının xaric etdiyi qazların əsas 
kütləsi, Təbaşir və Oligosen-Pliosen yaşlı neft-qaz əmələgəlmə ocaqlarında 
üzvi maddələrin çevrilməsi məhsuludur ki, bu da Cənubi Xəzər 
Çökəkliyinin Meso-Kaynozoy kəsilişində neft və qazın əmələ gəlməsinin 
aktiv şəkildə baş verdiyini və onun çökmə örtüyünün böyük potensial 
imkanlara malik olduğunu göstərir. 

 
QALA YATAĞININ UZUN MÜDDƏT 
İŞLƏNİLMƏSİNDƏN SONRA QALIQ 

EHTİYATLARININ PAYLANILMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
Magistr:      Elmi rəhbər:    
Ocaqov Hüseyn Yavər   dosent Məhərrəmov F.F. 
II  kurs, qrup A1129 
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Neft təcrübəsində uzun müddət işlənilmədə olan yataqlarının böyük 
əksəriyyəti passiv lay enerjisi ilə  xarakterizə olunur. Onların qalıq 
ehtiyatlarının rasional mənimsənilməsi hər zaman maraq kəsb edir.  Qala 
yatağında məhsuldar qatın alt şöbəsinin qırməki  lay dəstəsi obyektləri də 
diqqət cəlb edir. Lay dəstəsinin geoloji kəsilişi aşağıdakı  işlənilmə 
obyektləri ilə təsvir olunmuşdur: QD1-2,QD3-4, QD5-6, QD7-8  və QD9-
12. Bu obyektlərin enerji formasını neftdə   həll olmuş qaz rejimi təşkil edir.     

Bu obyektlər üzrə işlənilmə göstəriciləri, neft ehtiyatlarının strukturu 
haqqında geniş məlumatlar toplanmış və neftçıxarma dinamikası tərtib 
olunmuşdur. Bu obyektlərdə neftvermə əmsalının cari səviyyəsi 0,15-0,20 
intervalında qeyd olunur. Obyektlərin geoloji-mədən səciyyələrinin  
işlənilməmüddətində müxtəlif cür təzahür edilməsi də müşahidə edilmişdir. 
Müəyyən edilmişdir ki, qırməki lay dəstəsi obyektlərinin ehtiyatdan  istifadə 
dərəcələrinin qiymətlərinin müxtəlif diapazonda dəyişməsi səbəblərindən 
biri işlənilmənin ilk mərhələsində neftçıxarma tempi olmuşdur. Təhlil 
nəticəsində aydın olmuşdur ki, bu göstəricinin səviyyəsi həmin dövrdə  
istismar edilən quyuların sayından asılıdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, Qala yatağında qırməki lay dəstəsi  
obyektlərinin işlənilməsinin effektivliyini bilavasitə istismar quyularının 
sayı müəyyənləşdirmişdir. Odur ki, burada və buna bənzər geoloji 
şəraitlərdə işlənilmə prosesini daha sıx quyu şəbəkəsi ilə həyata keçirmək 
məqsədə uyğundur. 

Məruzədə müvafiq qrafiki  təsvirlər və cədvəllər təqdim  olunmuşdur. 
 

ABŞERON YARIMADASINDA BAŞ VERƏN EKZOGEN 
GEOLOJİ PROSESLƏRİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

Magistr:      Elmi rəhbərlər: 
Babayev Eldar Fuad oğlu    Dos, Kərimov V.M. 
I kurs, qrup      Ass. Tağıyev A.Ş. 

   
Təbii halda ekzogen geoloji proseslərin (EGP) inkişaf xüsusiyyətlərinin 

əsasını ərazinin geoloji quruluşu, relyefi, iqlimi, hidrogeoloji və mühəndisi-
geoloji şəraiti, tektonik hərəkətləri təşkil edir. Həmçinin, nəzərə alsaq ki, 
Abşeron yarımadası respublikamızın inkişaf etmiş iqtisadi regionudur və 
bununla da əlaqədar texnogen amillərin təsiri bu proseslərin yayılmasında, 
inkişafında xüsusi tol oynayır. 

Yüksək mailliyə malik olan yamaclarda ekzogen geoloji proseslər (EGP) 
daha intensiv sürətlə baş verir, bu zonalarda onların qarşısının alınması da 
çox mürəkkəb olur və müxtəlif mühəndisi qurğuların tikilməsinə zərurət 
yaradır. Belə obyektlərdə EGP-lər (xüsusən də sürüşmə) əleyhinə 
layihələndirilən mühəndisi qurğuların tikilməsi şəraiti xüsusidir. Yəni 
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həmin qurğular xüsusi tikinti norma və qaydalara görə nizama salınır ki, 
nəticədə də, ərazidə məskunlaşmış insanları bədbəxt hadsələrin baş 
verməsindən effektiv surətdə qorumasına kömək etmiş olur.  

Abşeron yarımadasında müasir ekzogen geoloji proseslər çox geniş 
inkişaf etmişlər ki, bunlara da misal olaraq, sürüşmə, subasma, bataqlaşma, 
şoranlaşma, deflyasiya, yarğan eroziyası, abraziya, töküntü və uçqun, palçıq 
vulkanları və s. göstərmək olar. Sadalananlar arasında sürüşmə hadisəsi 
xüsusi öyrənilmişdir.  Qeyd etməlyi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına hər il 
böyük miqdarda zərərlər yetirən, dağıntılara səbəb olmuş təbii fəlakətlərdən 
biri də məhz sürüşmələrdir.  

Sürüşmələr ölkəmizin iqtisadiyyatına hər il 3-5 mln ABŞ dolları və daha 
da çox həcmində ziyan vurur. Bu zərər isə ilbəil daha da sürətlə artmaqda 
davam edir. Hazırda respublikamızda sürüşmələrin baş verməsində əsas 
səbəb antropogen amillərin roludur ki, bu da 70-80 faiz təşkil edir. Bu da 
yüksək urbanizasiyalaşması ilə seçilən Abşeron yarımadasında böyük 
problemlər yaratmasına xidmət edir. Burada sürüşmələrin baş verməsinin 
əsas başlıca səbəblərndən Xəzər dənizinin səviyyə dəyişikliyi, habelə, 
ərazidə son 30 ildə kəskin xarakter almış antropogen amillərin təsiridir. 
Abşeron yarımadasında ən fəal sürüşmə sahələrnə misal olaraq Bayılı, Zığı, 
Qaraçuxuru, Bibiheybəti, Badamdarı, Əhmədlini və s. göstərmək olar. 

Sürüşmə hadisələri əsasən az qalınlığa malik allüvial-delüvial gilli 
çöküntülərində inkişaf etdiyi tədqiq olunmuşdur. Bakı şəhərindəki sürüşmə 
zonaları vaxtaşırı hərəkət edir. Aparılan tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur 
ki, sürüşmə hadisələrinin tədqiqat ərazisində aktivləşməsi vaxtaşırı yeraltı 
suların səviyyəsində olan dəyişiklikdir, habelə, su kəmərlərində baş vermiş 
qəzalar, yamacların üst hissəsindəki yeni salınmış tikililərin və aşağı 
hissələrində aparılmış kəsilmələrin hesabına dinamik tarazlığın pozulması 
və s. digər texnogen amillərin təsiri ilə əlaqədardır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Əliyev F.Ş., Hacıyev B.Ə., Həsənov E.H. -“Bayıl sürüşməsinin baş 

verməsinin başlıca səbəbləri və onların aradan qaldırılması tədbirləri”. ANGC, 
bülleten №8 (28) 2000-ci il. Bakı. 

2. Hacıyev B.Ə. “B.Bakı ərazisində baş verən EGH və onların 
proqnozlaşdırılmasına dair”. Beynəlxalq simpozium, Bakı, 20-22 noyabr 2000, səh 
160-162. 

3. B.Ə. Hacıyev, N.İ. Babayev, İ.İ. Nuraliyev “Abşeron yarımadasında ekzogen 
geoloji hadisələr və onların proqnozlaşdırılması” Bakı 2006., 149 səh. 

 
QARABAĞ-MİL DÜZƏNLİYİNİN SUVARILAN 

TORPAQLARININ HİDROGEOLOJİ-MELİORATİV 
VƏZİYYƏTİ 
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Magistr:                                                                         Elmi rəhbər: 
Mədətova Gülnarə Səməd                                            dos.Namazov İ.Ş. 
II kurs.qrup A1139 

 
Qarabağ-Mil düzənliyi şimaldan İncəçay, şərqdən Kür çayı, cənub-

şərqdən Araz çayı, cənub-qərbdən isə Kiçik Qafqaz dağ ətəyi zonası ilə 
hüdudlanır.İnzibati cəhətdən düzənliyə Yevlax, Bərdə, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi, İmişli rayonları daxildir.Geomorfoloji 
cəhətdən düzənlik mütləq hündürlüyü 400-450 m olan Kiçik Qafqaz dağ 
ətəyi ərazisində Kür çayına qədər 0-100 m hüdudlarında dəyişən dalğavari 
düzənlik təsiri bağışlayır. Düzənliyin səthi zəif formada qobu və yarğanlarla 
müşayət olunur. Litoloji quruluşunda qalın çaqıl-çınqıl allüvial çöküntülər, 
kəsilişin üst hissəsində 20-30 m dərinliyə qədər rast gəlinən qum və 
qumcalarla növbələşən gil və gilcələr iştirak edir. 

Qarabağ-Mil düzənliyində 351776 ha  suvarılan torpaq sahəsi vardır. 
2020-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki su ehtiyatları Azərbaycanın 
su imkanlarının artırılması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan 
azad olunmuş Qarabağ torpaqlarımızda 128500 hektar suvarılan əkin 
sahələri, 9 su anbarı, 7 sututar, 6426 km suvarma şəbəkəsi, 2 hidroqovşaq, 
330 km kollektor-drenaj şəbəkəsi, 803 hidrotexniki qurğu, 86 nasos 
stansiyası, 1429 subartezian quyusu vardır ki, bunlardan bir hissəsi 
Qarabağ-Mil düzənliyinə aiddir. Qarabağ-Mil düzənliyinin suvarılan 
torpaqların hidrogeoloji-meliorativ şəraitinin tənzimlənməsi və ərazinin 
torpaq-meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə suvarılan 
torpaqlarda şorlaşma və bataqlaşmanın qarşısının alınması üçün qrunt 
sularının yer səthinə yaxın yerləşən və intensiv əkin altında istifadə olunan 
351776 ha suvarılan ərazilərdə kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilmişdir. 
Meliorasiya olunmuş torpaqların 99445  hektarı açıq, 65741 hektarı qapalı, 
11188 hektar şaquli drenaj sistemi ilə əhatə olunmuşdur.  

 2020-ci il ərzində Qarabağ-Mil düzənliyində aparılmış tədqiqtların 
nətəcəsinə uyğun olaraq suvarılan torpaqların  qrunt sularının yatım 
dərinliklərinə  görə  sahələrə ayrılması aşağıdakı kimi olmuşdur: 1 m-dən az 
361 ha, 1,0-1,5 m-də 15124 ha, 1,5-2,0 m-də 95946 ha, 2,0-3,0 m-də 
172028 ha, 3,0-5,0 m-də 43681 ha,  5,0 m-dən çox 24636 ha. 

Suvarılan torpaqların  qrunt sularının  minerallıq dərəcəsinə görə 
paylanması  isə  1,0 q/l-dən az 137283 ha, 1,0-3,0 q/l arasında 181952 ha, 
3,0-5,0 q/l arasında 21853 ha, 5,0 q/l-dən çox isə 10888 ha təşkil etmişdir. 

Nəzarət altında olan suvarılan torpaqların  hidrogeoloji-meliorativ 
vəziyyətinin əsas göstəricilərindən biri də torpaqların şorlaşma 
göstəriciləridir. Cari ildə aparılmış tədqiqatlara əsasən suvarılan torpaqların  
şorlaşma dərəcəsinə görə  bölünməsi: şorlaşmamış 287986 ha, zəif 
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şorlaşmış 40461ha, orta şorlaşmış 12753ha,  şiddətli şorlaşmış 5825, çox 
şiddətli şorlaşmış 4751ha olmuşdur. 

Tədqiqatlarla  suvarılan torpaqların  meliorativ vəziyyəti  qrunt sularının 
yatım dərinliyinə, minerallaşma dərəcəsi və toropaqların  şorlaşma 
dərəcəsinə görə qiymətləndirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yaxşı 
torpaqlar 68317 ha, kafi torpaqlar 257398 ha, kafi ancaq pisləşmə təhlükəsi 
olan torpaqlar isə 26061 ha, o cümlədən,  qrunt sularının  yolverilməyən 
dərinliyinə görə 361ha, torpaqların şorlaşmasına görə 10576 ha,  qrunt 
sularının  böhran səviyyəsinə görə isə 15124 ha təşkil edir. 

Kafi, ancaq pisləşmə təhlükəsi olan suvarılan torpaq sahələrinin 
duzlardan təmizlənməsi üçün aşağıdakı tədbirlər təklif edilir: 1,0-1,5 m 
torpaq-qrunt qatında zərərlilik astanasına qədər (quru qalığa görə 0,8-1,0%) 
şorlaşmanın azadılması məqsəd ilə drenaj fonunda yuma, sonra çox su tələb 
edən bitkilər altında yuma təsirli suvarma rejimi, norması 3000 m3 /ha-dan 
az olmuyaraq arat tətbiq etmək.Mergel qatı iştirak edən şorakət torpaqları 
gips və yaxud sulfat turşusu verməklə, kimyəvi meliorasiya apardıqdan 
sonra, çox su tələb edən bitkilər altında istifadə edilməlidir.  

ƏDƏBIYYAT 
1.Ə.C.Əhmədzadə, S.T.Sadıqov, Ş.M.Əmişov, İ.Ş.Namazov, S.Ə.Əliyev 

“Pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar Kür-Araz ovalığının hidrogeoloji-meliorativ 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi” Bakı-2017,  

2. Ə.C.Əhmədzadə, A.C.Həşimov “Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin 
kadastrı” Bakı, Azərnəşr, 2006 

3. Q.Ş.Məmmədov, S.T.Həsənov, Ə.Ə.Verdiyev, Q.Ə.Xasayev “Meliorasiya: 
Şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və təsnifatı” Bakı-2017 

 
GƏNCƏ-QAZAX DÜZƏNLİYİNİN HİDROGEOLOJİ 

ŞƏRAİTİNİN YERALTI SULARIN VƏ TORPAQLARIN 
EKOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Sultanova Səidə Altay     dos.Kərimov.V.M 
II kurs A1139  

 
 Kifayət qədər sinklinal və antiklinal qırışıqlarla müşayət olunan Gəncə-

Qazax dağətəyi düzənliyi Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqaz 
meqaantiklinoriumları arasında yerləşməklə şimali-qərbdən Gürcüstanla, 
cənubi-şərqdən isə Qarabağ düzü ilə sərhədlənir. Sahəsi 3737 km2 və 
mütləq səviyyəsi cənubi-qərbdə 701-31 m aralığında dəyişir. Ərazi inzibati 
cəhətdən Gəncə, Daşkəsən, Goranboy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa və Qazax 
rayonlarını əhatə edir. 
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Tədqiqat ərazisinin gətirmə konusunun geoloji quruluşunda Yura, 
Təbaşir, Paleogen, Neogen və Dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir.  

Kifayət qədər şirin su ehtiyatı olan ərazinin içməli və su təchizatı yeraltı 
və yerüstü sular hesabına həyata keçirilir. Yeraltı suların əsas qidalanma 
mənbələri Ağstafaçay, Tovuz, Zəyəmçay, Həsənsu, Şəmkirçay, Qoşqar, 
Gəncəçay və Kürəkçay olmaqla, düzənlik ərazilərdə birləşir və gətirmə 
konuslarını yaradırlar. Ərazidə vahid sulu horizont kompleksi, qrunt suları 
və dörd təzyiqli sulu horizont iştirak edir. Qrunt sularına horizontun bütün 
sahəsində rast gəlinməklə, keyfiyyətcə bir o qədər dəyişiklik hiss olunmur 
və minerallaşma dərəcəsi 0,45-0,50 q/l-i aralığında tərəddüd edir. 
Minerallaşma dərəcəsinin artması suyun tipində kimyəvi tərkibin 
hidrokarbonatlı-kalsiumludan sulfatlı-hidrokarbonatlı, hidrokarbonatlı-
sulfatlı, sulfatlı, sulfatlı-xlorlu, kalsiumlu-maqneziumlu və natriumlu tiplərə 
kimi dəyişməsinə səbəb olmuşdur.  

 Dördüncü dövrün çöküntülərində qrunt suları ilə yanaşı rast gəlinən 4 
təzyiqli sulu horizont vardır.  I təzyiqli sulu horizonta kontinental mənşəli 
olan Dördüncü dövrün çöküntülərinin mərkəzi, II təzyiqli sulu horizonta isə 
IV dövrün kontinental süxur təbəqəsinin alt zonasında rast gəlinir.III və IV 
təzyiqli sulu horizontlar uyğun olaraq, İncəçayın gətirmə konusunda və 
Ağcagil çöküntülərində formalaşmışdır. 

Regional su keçirməyən təbəqələrin qalınlığının müxtəlifliyi sulu 
horizontlar arasındakı sıx hidravliki və hidrodinamiki əlaqə yaranmasına 
səbəb olmuş və ona görə də bu təzyiqli horizontlara birləşmiş sulu 
horizontlar-təbəqələr kompleksi kimi baxmaq məqsədə uyğun hesab 
edilmişdir. 

Gəncə-Qazax dağətəyi düzənliyində kifayət qədər kəhrizlər qazılmış və 
əksəriyyətinin sərfi 12-7 l/s-yə çatır, Quyularla bir neçə litrdən 32,5 l/s-ə 
qədər su əldə edilir və əksəriyyəti indi də su təchizatı mənbəyidir. 

Lakin, son dövrlər baş verən qlobal iqlim dəyişilmələri ərazinin 
hidrogeoloji şəraitinin yenidən tədqiq olunmasına ehtiyac yaratmışdır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Ə.T. Məmmədov, S.M.Kazımovv– Kirovabad-Qazax massivinin yeraltı 

sularının regional resursu. (AZDU elmi əsərləri),  №4, 1979  
2. Əliyeva G.O. Gəncə-Qazax düzənliynin hidrogeoekoloji şəraiti 
 

GÜNƏŞLİ-ÇIRAQ-AZƏRİ QIRIŞIQLARIN PLİOSENİN 
STRUKTUR PLANLARININ QARŞILIQLI 

MÜNASİBƏTİ 
Magistr:                                                                        Elmi rəhbər:  
Fətullayev Emil Bəxtiyar                                             dos. Nərimanov N.R. 
II kurs, qrup A1119              
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Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının əsas struktur 

məsələlərindən biri təbii və ən geniş yayılmış neft-qaz tələləri olan lokal 
qalxımların kəsiliş boyu morfologiyalarının uyğunluğunu, ölçülərinin və 
yerlərinin sabitliyini, yəni sahə üzrə dəyişməz olmasını öyrənməkdir. Bu 
məqsədlə biz Günəşli, Çıraq, Azəri qırışıqların Qırmakialtı, Qırmakıüstü 
gilli, Balaxanı, Suraxanı laydəstələrinin və Abşeron mərtəbəsinin 
tavanlarına görə qurulmuş struktur xəritələr əsasında adı gedən qırış-ıqların 
struktur planlarını müqaisə edərək,  inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənməyə cəhd 
etmişik. Yəni həmin xəritələr əsasında bu qalxımların qeyd edilən 
stratiqrafik səthlər üzrə inkişaf xüsusiyyətləri öyrənilmişdir və onların 
konsedimentasion inkişafa malik olmaları, quruluşlarının xüsusiyyətləri, 
stratiqrafik dərinlik boyu öyrənilmişdir. Günəşli və Çıraq strukturlarının 
morfologiyasının stratiqrafik dərinlik boyu mürəkkəbləşməsi onu deməyə 
əsas verir ki, onlar altda yatan daha qədim qatların quruluşunu özlərində əks 
etdiriblər. Qeyd edilən Günəşli və Çıraq gömülmüş qalxımlar, yəni Günəşli 
və Çıraq, yalnız Məhsuldar əsrin sonuna kimi inkişaf etmişlər. Ağcağıl 
əsrindən isə başlayaraq onların inkişafı dayanmışdır və strukturların 
inkişafı, yalnız Azəri qalxımı üzrə baş verməsi üst pliosenin sonunda vahid 
bir Azəri qırışığının formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Alt pliosenin stratiqrafik səthləri üzrə bütün qalxımların tağlarının ox 
boyu yerdəyişməsi müşahidə edilir. Çox güman ki, bu hal sıxılma 
gərginliklərin hesabına şaquli hərəkətlərin, qalxımların inkişafının və 
regional uzununa qırılmanın birgə təsiri ilə əlaqədardır. Eyni zamanda 
baxılan lokal qalxımlar yerləşən Abşeron-Balxanyanı qalıq subduksiyası 
yüksək geodinamik və tektonik fəallığa malik struktur element olduğunu 
nəzərə alsaq, Günəşli-Çıraq-Azəri qalxımların qeyd edilən inkişaf 
xüsusiyyətləri aydın olur.  

Aparılan təhlil əsasında və adı gedən qalxımların neftli-qazlı olduğunu 
nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, gömülmüş Günəşli və Çıraq 
qırışıqlarının nisbətən dərində yatan horizontları da neft-qazlılıq cəhətdən 
perspektivli ola bilər. 

ƏDƏBİYYAT 
1. N.R. Nərimanov “Cənubi Xəzər çökəkliyində strukturəmələgəlmənin 

geodinamiki aspektləri”. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, Bakı,2005, №9, səh. 14-21; 
2. Э.Н. Алиханов “Нефтегазоносность Каспийского моря”,Нефт и газ, Баку 

,1984, №6, стр.113-117 
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ŞƏKİ-ZAQATALA ZONASININ HİDROGEOLOJİ 
ŞƏRAİTİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Məmmədli Məlik Zaur     dos.Tağıyev.İ.İ. 
II kurs A1139  

Azərbaycan Respublikasının zəngin bölgələrindən sayılan Şəki-Zaqatala 
iqtisadi rayonu Zaqatala, Qəbələ, Balakən, Şəki, Qax, Oğuz inzibati 
rayonlarının ərazisini əhatə etməklə Böyük Qafqaz dağlarının cənub 
yamacında Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Rayon sıx çay şəbəkəsi 
ilə Azərbaycanın digər təbii əraziləri ilə müqayisədə fərqlənir. Vilayətdəki 
çayların əsas hissəsi Böyük Qafaqazın cənub yamacından axan axımlar 
hesabına öz mənbəyini formalaşdırır. Atmosfer çöküntüləri və yeraltı sular 
çayların əsas qidalanma mənbəyi hesab olunur. Rayonun əsas çayları 
Kişçay, Əyriçay, Şinçay, Əlicançay,  Küngüt çaydır. Böyük Qafqaz sıra 
dağlarının cənub yamaclarından başlayan çayların əksəriyyəti Əyriçay və 
Qanıx çaylarının qollarıdır və onlara tökülürlər. Qanıx-Əyriçay vadisinin 
yeraltı sularınıın formalaşmasında bu çayların suları böyük rol oynayır. 
Ərazinin yeraltı sularının formalaşmasında mühim əhəmiyyət kəsb edən 
çaylar Daşağılçay, Tikanlıçay, Oğuzçay, Nəzərçay,  Ağçay, Bumçay, 
Xalxalçay, Qaraçay və Dəmiraparan çaydır. Paleogen, Neogen və Dördüncü 
dövr çöküntüləri rayonunun geoloji quruluşunda iştirak edir. Holosen, Alt 
Xvalın və Üst Xəzərin allüvial-prolüvial, allüvial növləri ilə dördüncü dövr 
çöküntüləri təmsil olunur. 

Qrunt suları ərazinin bütün sahəsində geniş yayılmışdır. Bu sular vadinin 
cənub ərazilərində gətirmə konuslarının ətək hissələrində və konuslararası 
çöküntülərdə bir neçə santimetrdən bir neçə metr arasında, vadinin şimal 
kənarları boyunca, çayların gətirmə konuslarının yuxarı hissələrində isə 
yatım dərinliyi 70-100 m arasında dəyişir. Qanıx-Əyriçay vadisində qrunt 
suyunun səthinin mütləq yüksəkliyi 380-700 m intervalında tərəddüd edir. 
Qrunt sularının bulaq formasında əmələ gəldiyi zonadan başlayaraq, 
cənubda yalnız Acınohura qədər sahədə, təzyiqli su horizontları isə bütün 
ərazilərdə yayılmışdır. Təzyiqli sulu horizontların tavanının yatım dərinliyi 
quyuların qazılması hesabına 4 m-dən 177 m-dək dərinlikdə qeydə 
alınmışdır.  

Qrunt sularının mailliyi yeraltı axın istiqamətində 0,05-0,003-dür. Qrunt 
sularının ümumi codluğu 1,98-7,7 mq.ekv/l, pH 7-8,7 minerallaşma dərəcəsi 
0,3-0,6 q/l arasında  dəyişir.  Kimyəvi tərkibləri natriumlu-kalsiumlu 
,hidrokarbonatlı-sulfatlıdır,. Süxurların su süzmə əmsalının orta asılılıq 
qiyməti 2,4 m/sut, sukeçiriciliyin miqdarı isə 10-1900 m2/sut arasında 
dəyişir. 
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Sulu süxurların su süzmə əmsalı 1,4-31,5 m/sut intervalında dəyişkəndir. 
Sukeçiricilik əmsalı (KM) 137 m2/sut - 1136 m2/sut intervalında dəyişir. 
Sulu layların səviyyəkeçiricilik əmsalı 3,32·103-8,5·104 m2/sut intervalında 
olur. Suların minerallaşma dərəcəsi 0,6 q/l çox olmur.  

Ərazidə çoxamilli proseslər vasitəsi ilə yeraltı su ehtiyatları formalaşır. 
Regionun yeraltı su ehtiyatları həm yerləşdiyi ərazinin əhalisinin, həm də 
Bakı əhalisinin içməli su tələbatını qarşılayır. Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən 2000-ci 
ildə  Qanıx-Əyriçay düzənliyində 175,6 min m3/sut yeraltı su çıxarılmasına 
nail olunmuşdur. Bu su ehtiyatından təsərrüfat və içmək üçün istifadə 
olunan su təchizatında 11,1%, texniki su təchizatında 5,1% və suvarmada 
isə 83,8% istifadə olunur. Lakin son dövrdə ərazidə antropogen amillərin və 
ekzogen geoloji  proseslərin intensivləşməsi gələcəkdə içməli su ilə bağlı bir 
çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər.  

Son dövrlər baş verən qlobal iqlim dəyişilmələri ilə əlaqədar olaraq, 
gələcəkdə su təchizatı ilə bağlı problemlərin yaranmaması üçün bu tip 
problemlərin vaxtında qarşısı alınmalıdır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Mirzəyev Ə.A. Alazan-Əyriçay vadisinin yeraltı su ehtiyatının 

formalaşmasının təbii amilləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, təbiət elmləri 
seriyası,  2016,  N-0 4, s. 64-71  

2. Məmmədov M., “Azərbaycanın hidroqrafiyası”, ‹‹Nafta-Press››, 2002, 266 
səh. 

3. Əliyev F., “Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə 
və geoloji problemləri”, Bakı:”Çaşıoğlu, 2000. 326 səh. 

 
HÖVSAN NEFT YATAĞINDA KARBOHİDROGENLİ 

İNTERVALLARIN SEYSMİK KƏŞFİYYATLA 
AŞKARLANMASI MƏSƏLƏSİNƏ DAİR 

Magistr:                                                                        Rəhbər: 
Cavadzadə Ağa Faik oğlu                                           dos. Ç.S. Əliyev 
II kurs,  qrup: A1229  
 

Hövsan yatağından neftin əsasən Qala lay dəstəsindən hasil edilməsinə 
baxmayaraq, Qala lay dəstəsinin litoloji və kollektorluq xüsusiyyətlərinin 
tədqiqi aktuallığını saxlamaqdadır. Yatağın geoloji quruluşunun 
dəqiqləşdirilməsində istifadə edilən müasir geofiziki üsulların verdiyi 
nəticələr, yataqda anomal yüksək lay təzyiqinin təzahürü, dərinliyə doğru 
süxurların fiziki xassələrini əks etdirən parametrlərin karotaj diaqramları və 
s. obyektdə daha müfəssəl tədqiqatların aparılmasını şərtləndirir. Tədqiqat 
işində geofiziki və petrofiziki məlumatlar bazasında obyektin geoloji 
dəyərləndirməsi imkanları araşdırılır, neftli-qazlı kollektorların 
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aşkarlanması mümkünlüyü göstərilir. Quyu məlumatlarına görə müəyyən 
edilmişdir ki, QaD tektonik və morfoloji amillərin müşahidəsi ilə 
formalaşmışdır. Seysmik kəşfiyyat məlumatlarına görə müəyyən edilmişdir 
ki, Qala lay dəstəsini səciyyələndirən seysmik dalğa cəbhələri üfüqi 
istiqamətlərdə tez-tez dəyişən kinematik və dinamik parametrlərlə təmsil 
olunurlar. Belə ki, eyni adlı əksetdirici sərhəddən əks olunan dalğalar 
arasında korrelyasiya əmsalı kiçik qiymətlə səciyyələnir. Eyni mənzərə 
karotaj fasiyalarının üfüqi istiqamətlərdə korrelyasiya əmsallarının kiçik 
olması ilə bir daha təsdiq olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, seysmik 
kəşfiyyatın ən mühüm məsələlərindən biri geoloji mühitin sürət modelinin 
təyinidir ki, adekvat geoloji modelin alınması bu məsələnin uğurlu həllindən 
çox asılıdır. 

NƏTİCƏLƏR 
Tədqiqat obyektində kəsilişin sürət xarakteristikasını dəyərləndirməklə 

karbohidrogen yığımlarının mövcudluğu ilə bağlı sürət anomaliyaları 
aşkarlanmışdır;  

mühitin sürət xarakteristikalarının tədqiqi ilə anomal yüksək lay təzyiqi 
və həm də neft-qazla doymuş kollektorların mümkün olan yayılma zonaları 
müəyyənləşdirilmişdir; 

tədqiqat obyektində karbohidrogen yığımları ilə əlaqədar elastiki 
dalğaların yayılma sürətinin azalması müşahidə edilmişdir. 

ƏDƏBIYYAT 
1. A.Ə.Nərimanov, N.A.Yusubov, N.Ə.Əhmədov. Hövsan neft yatağının geoloji 

quruluşu haqqında yeni mülahizələr. Azərbaycan geoloqu № 9, 2004, səh 3-10. 
2. T.R.Əhmədov, A.M.Əmirov, S.T. Abdürrəhmanova. Kəsilişin sürət modelinin 

dəqiqləşdirilməsi yolu ilə onun kəşfiyyata maraqlı hissələrinin sonrakı müfəssəl 
tədqiqatlar üçün ayrılması. Azərbaycan geofizika yenilikləri 1-2, 2020, səh 3-7. 
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“QAZ-NEFT-MƏDƏN” BÖLMƏSİ 
 

NEFT YATAQLARINA TƏSİR PROSESLƏRİN 
TƏHLİLİ 

Magistr      Elmi rəhbər: 
Qasımov Famil Şaqen oğlu   dos. Ə.V.Məmmədov  
II kurs, A2249  

 
Neft yataqlarının səmərəli inkişafı, texnoloji proseslərin kompleksinin 

tənzimlənməsi ilə bağlı vaxtında və əsaslandırılmış qərarların qəbul 
edilməsinə ehtiyac yaradır. Əksər hallarda istehsal şəraitində bir sıra iqlim, 
texnoloji və iqtisadi səbəblərə görə əhəmiyyətli dərəcədə mane olan inkişaf 
prosesinin vəziyyətini kifayət qədər əks etdirən geoloji sahə məlumatlarını 
əldə etməyə əsaslanırlar. 

Bu problemləri həll etmək üçün həm spesifik obyektlərin fərdi təhlili, 
həm də funksional olaraq vahid bir sistemə birləşdirilmiş bu obyektlərin 
nəzərdən keçirilməsi tələb olunur. 

İnkişaf zamanı bir neft anbarının inkişaf dərəcəsi və mayenin hərəkət və 
filtrasiya yolu ümumiyyətlə hidrodinamik və geofiziki tədqiqatların 
nəticələri ilə müəyyən edilir. Bununla birlikdə, neft və qaz hasilatı 
proseslərinin çətin şərtləri və məhdud tədqiqatlar və kifayət qədər geoloji və 
sahə məlumatları su-neft axınlarında dəyişiklik dinamikası ilə əlaqəli 
suallara birmənalı və qəti cavab almağa imkan vermir. Eyni zamanda, sahə 
məlumatlarının dolayı sistem təhlili metodları böyük əhəmiyyət kəsb edir 
ki, bu da həm ayrı-ayrı obyektlər, həm də bütövlükdə yataq üçün mövcud 
inkişaf vəziyyətini kifayət qədər etibarlılıq dərəcəsi ilə diaqnoz qoymağa 
imkan verir. 

Bu məqsədlə yataqların işlənilməsinə idarəetmə və nəzarət məsələsində 
prinsipial olaraq yeni bir yanaşma nəzərdən keçirilmiş, neft və qazın 
işlənməsi və istismar zamanı əldə edilən geoloji və sahə məlumatlarının 
təhlilinə və şərhinə dinamik yanaşmaya əsaslanan metodlar və metodoloji 
texnika və müddəalar yaradılmışdır. 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və əlavə işlənməsi zamanı əldə edilən 
geoloji və sahə məlumatlarının təhlilinə və şərhinə adaptiv yanaşma 
əsasında yatağın işlənməsinə yeni idarəetmə və nəzarət prinsipləri təklif 
olunur. Bu yanaşma, inkişaf prosesinin xarakterik xüsusiyyətlərini, 
keyfiyyət və kəmiyyət inkişaf qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək üçün 
su anbarı sisteminin giriş və çıxış parametrlərinin dinamikasından istifadə 
edərək, akademik A.X.Mirzəcanzadənin müddəalarına əsaslanır [1,2]. 
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Burada neft və suyun çəkilməsindəki artım biri (neft) əsasən daxili 
mənbələr hesabına inkişaf edən, digəri (su) xaricdən əlavə qaynaqlar alan 
(enjeksiyon) iki sistem arasındakı rəqabət (qarşıdurma) kimi təmsil edilə 
bilər. Nəzərdə tutulan sistemlərin inkişafındakı uyğunsuzluq fəlakətə səbəb 
olur, yəni. məhsulların kəskin suvarılmasına. 

Təklif olunan yanaşmanın fərqli bir xüsusiyyəti, anbar sistemlərinin 
inkişafı müddətində inkişafının xarakterik xüsusiyyətlərini 
müəyyənləşdirməyə əsaslanan inkişaf sistemini təkmilləşdirmək imkanıdır. 
Bu yanaşma zəif qurudulmuş zonaları etibarlı şəkildə müəyyənləşdirmək, 
qeyri-stasionar istehsal və su anbarına hidrodinamik təsir proseslərini 
tənzimləmək üçün lazımdır. 

Cari istehsalın quruluş mərhələsinin və dinamikasının 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, ümumi karbohidrogen istehsalının fərqli 
artım profilləri mümkündür. Bu baxımdan böyüməni təsvir etmək üçün 
parabolik, hiperbolik, eksponent və digər növlərin təkamül modellərindən 
istifadə olunur. Parametrlərin və ya model növünün dəyişdirilməsi nəzərdən 
keçirilən obyektin inkişaf vəziyyətində keyfiyyət dəyişikliklərinin 
mövcudluğunu diaqnoz qoymağa, bu dəyişikliklərə səbəb olan xarici və ya 
daxili amilləri müəyyən etməyə və nəticələrini kəmiyyətcə 
qiymətləndirməyə imkan verir. Xüsusilə böyümə əyrilərinin model 
təqdimatı su anbarlarından çıxarıla bilən karbohidrogen ehtiyatlarının cari 
həcmlərini qiymətləndirməyə imkan verir. 

Təklif olunan yanaşmanın ideologiyası neft və su hasilatının böyüməsini 
və suyun təsirini təhlil etmək və anbar mayelərinin davranışının xarakterik 
xüsusiyyətlərini müəyyən etməkdir ki, bu da inkişaf proseslərini münaqişə 
vəziyyətini nəzərə almaq və kompromisli həllər tapmaq baxımından 
tənzimləməyə imkan verir. Belə metodologiya, kompromis həll yolunu 
müəyyənləşdirməyə imkan verən münaqişə vəziyyətlərinin oyun 
modellərindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Bu tip modellərdən biri də 
Lotka-Volterra tənliklər sistemidir [2]. 

Hesablama nəticələrinin təhlili göstərir ki, bu texnika su anbarı 
sistemində keçici proseslərin mövcudluğunu əvvəlcədən diaqnoz qoymağa 
imkan verir. Mühüm vəzifələrdən biri də neft hasilatı proseslərinə və 
rezervuar sisteminin vəziyyətinə təsir göstərən əsas amillərin 
müəyyənləşdirilməsidir. Bu vəziyyətdə, mümkün xərcləri maksimum 
mənfəətlə minimuma endirməyə çalışmaq lazımdır ("xərclərin minimuma 
endirilməsi" qaydası) [3]. 

Yuxarıda göstərilənlərə bənzər olaraq, neft yatağının işlənməsi 
prosesinin effektivliyini müəyyənləşdirmək üçün mobil və vurulan suyun 
neftin çəkilməsinə nisbətindən istifadə edilməsi təklif olunur.  

Nəticə 
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Su anbarına vurulan suyun həcminin artmasının anbar sisteminin 

vəziyyətinin dəyişməsi və quyuların suvarma prosesinin intensivləşməsi ilə 
əlaqəli mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyi göstərilir. 

Alınan nəticələrə əsasən, suyun vurulma həcminin təkcə rezervuar 
təzyiqinin qorunması baxımından deyil, həm də xüsusi göstəricilərin 
müvafiq minimum dəyərləri nəzərə alınaraq saxlanılması, neft hasilatında 
itkilərin qarşısını almağa və su hasilatının artırılmasına imkan verir. Bu, 
keçici proseslər nəzərə alınmaqla, anbar sistemlərinin inkişafı prosesində 
giriş və çıxış məlumatlarının xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirərək 
inkişaf sistemini təkmilləşdirməyə imkan verir. 

ƏDƏBİYYAT 
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MAQNİT SAHƏSİNİN TƏSİRİNƏ MƏRUZ QALMIŞ 
TAMPONAJ SİSTEMİNİN FİZİKİ-MEXANİKİ 

PARAMETRLƏRİNİN EKSPERİMENTAL 
TƏDQİQATLARI 

Bakalvr (Tələbə):    Elmi rəhbər: 
Mürsəlov Pərvan Aslan oğlu  Ass.t.ü.f.d. Qədəşova E.V.  
IV kurs, qrup 227.7   

 
Məlum olduğu kimi, neft çıxarmada istifadə olunan məhlulların 

makroskopik elektrik keçiriciliyi və maqnit aktivliyi mövcud deyil. Yalnız 
bu sistemlərə maqnetit hissəcikləri əlavə etməklə onlara maqnetit-məhlul 
xassələri vermək mümkündür və onun reoloji xassələri zəif maqnit 
sahələrinin təsiri altında geniş diapazonda tənzimlənə bilər. Xarici elektrik 
sahəsinin təsiri nəticəsində qeyri-polyar komponentlərdə güc dalğaları 
istiqamətində yönəlmiş dipol anı yaranır və elektrik sahəsinin 
polyarizasiyası baş verir. 

Sənaye proseslərinin intensivləşdirilməsi üçün maqnit sahələrinin 
istifadəsi mütərəqqi üsullardan biridir. 

Laboratoriyada aparılan kompleks tədqiqatlar nəticəsində, maqnit 
sahəsinin təsiri nəticəsində tamponaj məhlulunun xüsusiyyətlərində 
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müxtəlif dəyişikliklər baş verdiyi aşkar edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, 
maqnit sahəsi ilə işlənən tamponaj məhlulunun texnoloji xüsusiyyətləri 
(sıxlığı, yayılma, tutuşma vaxtı və s.) dəyişir. 

Süzgəc sahəsində kahada yaranan tamponlayıcı sədd yüksək 
möhkəmliyə, həmçinin kimyəvi və temperatur dayanıqlığına malik 
olmalıdır. Qum təzahürlü quyuların quyudibi sahəsinin tamponaj məhlulu 
ilə bərkidilməsi prosesləri uzun müddətdir aparılmağdadır. Bu üsulla 
quyudibi sahənin bərkidilməsinin təhlili göstərir ki, əksər hallarda quyularda 
məhsuldarlığın azalması müşahidə edilir və bərkitmənin səmərəliliyi 40-
50% təşkil edir. Quyuların səmərəli işləməsi dövrü ən yaxşı hallarda 4-5 
aydır. Yuxarıda geyd olunan nöqsanları maqnit sahəsinin istifadəsi ilə 
aradan qaldırmaq olar. 

Bütün təcrübələrdə sementin (ПЦТ I-100 markalı) tərkibi eyni 
götürülürdü. Elektromaqnit tərəfindən yaranan maqnit sahəsi 0-50 000 A/m 
aralığında tənzimlənir.Maqnit sahəsi tamponaj məhluluna təsir etdiqdə onun 
xassələri ciddi dəyişikliyə məruz qalır. 

 
BİOTEXNİKİ SİSTEMLƏRİN ERQONOMİKİ 

MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏHLİL XÜSUSİYƏTLƏRİ 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Hüseynov Elxan Ədalət oğlu  Dos. Sadıqov A.S 
II  kurs. qrup A2329 

 
İnsanın əmək vasitələri inkişsaf edərək dəyişdikcə onun fəaliyyət 

formasında dəyişir. Qədim zamanlarda insan silah və əmək alətləri 
hazırladıqda onun bacarığı nəzərə alınırdı. Elmi texniki tərəqqi əmək 
fəaliyyətinin şərtlərinin, vasitələrinin və xarakterinin dəyişməsinə səbəb 
oldu. Muasir informasiya texnologiyası dövründə hesablayıcı texnikadan 
geniş istifadə olunmasına başlanıldı. Ümumiyyətlə istehsalatda texniki 
yeniliklər insanların oradakı rolunu və vasitələrini əsaslı sürətdə 
dəyişmişdir. 

Ancaq texnika nə qədər və nə dərəcədə inkişaf etsədə əmək insanın 
“əmlakıdır” və belədə qalacaqdır. Texnika isə yalnız insanın əmək 
fəaliyyətində öz məqsədinə catması üçün iş silahıdır. Texnikanın inkişafı və 
mürəkkəbləşməsi istehsalatda insan faktorunun dəyişməsini, dəyərini daha 
da artırır. Bu baxımdan istehsalat prosesinin təhlükəsizliyinin bilavasitə 
təmini üçün erqonomik sistemin əsasını təşkil edən “İnsan – Maşın – Ətraf 
mühit” sisteminin yaranmasına əsas yaradır. Bu sistemin dəqiq və qüsursuz 
işləməsi insanın anotomik  və fizioloji quruluşu ilə yanaşı eyni zamanda 
insanın psixologi xüsusiyyətindən aslıdır. İnsanın davranış, yaddaş, duşuncə 
və s. Xüsisiyyətləri onun psixoloji xüsusiyyətindən və vəziyyətindən aslıdır. 
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 “ İnsan – maşın - ətraf mühit” sistemi elementləri arasında onların 
fəaliyyəti zamanı yaranan münasibətlər “ insan – maşın “, “ maşın - ətraf 
mühit” və “insan - ətraf mühit” münasibətlərinə bölmək olar. Ayıi – 
ayrılıqda bu qrupları bir biotexniki sistem kimi qəbul edib onların 
erqonomiki münasıbətlərini təhlil etmək lazimi ekspertiza aparılması 
zərurətini yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hal – hazırda qüvvədə olan “ Texniki 
Təhlükəsizlik” və “Dövlət Ekoloji” ekspertizalarının keçirilməsi 
qaydalarının məzmunu və istiqamətlərini “insan – maşın - ətraf mühit” 
sistemi prinsip və xarakterinə uyğunluğunu nəzərə alaraq, onlar üzrə 
ayrılıqda aparılan ekspertizaların nəticələrinin birgə istifadəsi biotexniki 
sistemlərin psio – fizioloji analizi kimi qəbul etmək məqsədə uyğun sayılır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. (Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного 

проектирования (теоретико-методический аспект). – Харьков: Основа, 1997г.) 
2. (Rəsulov S.R., Sadıqov A.S., Zeynalov N.E. Neft-qaz quyularının qazılması 

və istismarının təhlükəsizliyi. Bakı, ADNA-nın nəşriyyatı, 2015, 406 s.) 
 

NEFTİN TƏMİZLƏNMƏSİNİN MÜXTƏLİFCİNSLİ 
LAYLI YATAQLARIN İSTİSMARINA TƏSİRİ 

Magistr:                                                                   Elmi rəhbər: 
Kərimli Nurlan Rövşən oğlu                                   dos. Məmmədova Y.V. 
II kurs qrup № A2249 

 
Dünya neftinin ehtiyat qalıqları orta hesabla 55-75% yaxud ilkin geoloji 

neft ehtiyatlarının 1/3-ni təşkil edir. 
Bu isə o deməkdir ki, təbəqələrdən qalıq neftinin maksimal səviyyədə 

çıxarılmasına nail olmaq məqsədilə təbəqələrə yeni təsir üsullarının 
yaradılması neftçıxarma sənayesinin aktual probleminə çevrilmişdir. 

Neft hasilatının artırılması üsullarından biri də təbəqələrə hava və su-qaz 
qarışıqları ilə təsir etmə üsuludur. 

Azərbaycanın Abşeron yarımadasının neft yataqlarında sıxılmış havanın 
vurulmasına ilk dəfə 1928-ci ildə başlanılmışdır. 

Sonralar, vurulan sıxılmış havanın quyulardan qrifon şəklində çıxması 
və bunun tənzimlənməsinin mümkünsüzlüyünə görə proses 
dayandırılmışdır.  

Aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, təbəqəyə sıxılmış qazın 
vurulma effektliyinin davamiyyəti 4-5 ildən çox olmur.  

Neftin tərkibində ağır komponentlərin olması isə bu dövrü 1,5-2 ilə 
qədər azaldır. Bunun əsas səbəbi təbəqə süxurlarının müxtəlif tərkibli 
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olmaları və təbəqələrdə müxtəlif fiziki-kimyəvi proseslərin baş verməsidir 
ki, bunun da nəticəsində təbəqədə sıxılmış hava əmələ gəlir. 

Eyni tərkibli mühitdə olduğu kimi çoxqatlı mühitdə də qaz, nefti 3 
istiqamətdə sıxıb çıxarır. Müxtəlif tərkibli mühitdə sıxışdırılma kofisienti 
eyni tərkibli mühitə nisbətən daha artıqdır. Bu onunla izah olunur ki, 
müxtəlif tərkibli mühitə vurulan qaz qata hərtərəfli təsir edir. 

 
ВЫБОР И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 
Магистр:                                                              Научный руководитель: 
Мамедов Малик Азер                                        доц. Аббасова С.В. 
II курс, гр.R2249           
 

Сырьевая база имеет такую структуру, при котором введение 
месторождения, содержащего низкопроницаемые коллекторы, в 
разработку традиционным образом, когда происходит разбуривание 
вертикальными скважинами, может стать экономически 
нецелесообразным, а иногда невозможным, из за чего значительный 
объём запасов не будет вовлечен в промышленную разработку. В 
таком случае наиболее рациональный метод улучшения использования 
трудноизвлекаемых запасов - использование принципиально новых 
систем разработки месторождений, в которых применяются 
горизонтальные скважины с повышенной поверхностью вскрытия 
пласта. Они снижают фильтрационное сопротивление в призабойных 
зонах и являются перспективным методом не только для повышения 
производительности скважин, но и величины нефтеотдачи 
продуктивных пластов. 

Из за большого разнообразия геолого-технических условий 
эксплуатации нефтегазовых месторождений, различных способов их 
разработки, к проектированию горизонтальных скважин даже в 
пределах одного месторождения или площади требуется 
индивидуальный подход. 

При бурении горизонтальной скважины главной целью является 
вскрытие продольным стволом части пласта содержащую нефть и газ, 
а не как при наклонном бурении, пересечение в поперечном 
направлении продуктивного пласта. Поэтому, начинать 
проектирование горизонтальной скважины нужно с определения 
направления, формы и протяжённости горизонтального участка 
скважины. 
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На данные параметры влияет мощность, литология, степень 
неоднородности продуктивного пласта,  распределение горной породы 
по твердости и устойчивости разреза. 

Бурение и эксплуатация горизонтальных скважин, а также проводка 
из старых скважин горизонтальных стволов, находятся в ряду ярких и 
перспективных достижений в нефтегазовой отрасли за последние два 
десятилетия. 

 
GİLLİ KOLLEKTORLARDAN NEFTVERMƏ 
ƏMSALININ ARTIRILMASI EHTİMALININ 

ÖYRƏNİLMƏSİ 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Süleyman-zadə Pərvin Qəzənfər oğlu dosent Mansurova Samirə 
Qrup A2229                                                            

 
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında neft yataqlarının işlənmə 

prosesi,əsasən də quru sahələrdə, zəif və texnoloji-iqtisadi göstəricilər ilə 
xarakterizə olunur.Bu vaxt bəzi müəyyən amillər geoloji-fiziki şəraiti 
şərtləndirir : az keçiriciliyi olan kollektorlar, həmin kollektorların yüksək 
şəkildə müxtəlifliyi, həm qatı, həm də qeyri adi xüsusiyyətləri ilə seçilən 
neft, gilin tərkibi və s. adı çəkilən faktorlar Azərbaycan Respublikasında 
neftin hasilatının artımını və dərəcəsini öncədən müəyyənləşdirən yataqların 
və mədənlərin böyük bir qisminin son dövrlərdə işlənməyə hazırlanmasına 
başlamağa şərait yaradır. 

Neft kollektorlu süxurların tərkibinə daxil olan,neft yataqlarının 
işlənməsi zamanı göstəricilərə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərən gil tərkibi 
onlarla faizə yaxınlaşır.Neft yataqlarının açıldığı dövrə qədər gil hissəciləri 
və layın flüidləri bərabər olur.Fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə əsasən laydan 
seçilən suyun  vurulması zamanı bu bərabərlik özünü qoruyub saxlaya 
bilmir.Məsələn, şirin suyun vurulması zamanı gilin şişməsi, məsaməli 
mühitin quruluşunu pozur, effektiv məsaməliliyin həddini aşağı salır, bu da 
flüidin müəyyən hissəsinin laydan sıxışdırılaraq çıxmasına gətirib çıxardır 
və bu məsələyə müvafiq olaraq gilin şişməsinə səbəb olmayan 
minerallaşmış suyun vurulmasıyla müqayisədə sıxışdırılma əmsalında artışa 
səbəb olur.Digər tərəfdən isə gilin şişməsi məsaməli mühitdə süzülmənin də 
tam olaraq azalmasına da gətirib çıxardır. 

Layda gil hissəciklərinin artımı ilə kollektorlardakı keçiriciliyin 
azalması yuxarıda qeyd olunduğu kimi gilin şişməsi və hidratlaşma ilə izah 
edilir.Hidratlaşmanın yaranmasını K.Tertsakinin belə izah edir: Quru gil 
yüksək kapilyar təzyiq altında olarkən suya batırılanda qiyməti sıfıradək 
düşən möhkəmlik əldə etdiyi üçün sıxılır.Bu vaxt gil ,gil-su sistemində 
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elastiklik sayəsində həcmini artırır və suyu canına çəkir.Buna səbəb isə gilin 
keçiriciliyin az olmasdır,su isə gil kütləsinə süzüldükcə hidratlaşma çox zəif 
gedir; nə qədər çox hidratlaşma olarsa, mayenin hərəkəti zamanı gilin 
məsamə kanallarının quruması ilə bağlı olaraq kollektorun keçiriciliyi aşağı 
düşür.Hidratlaşmanın yaranmasıyla əlaqəli olaraq məsaməli müitdə böyük 
miqdarda çıxarılmış neft qalığı qalır və buna görə də son neft vermə əmsalı 
azalır. 

Gil hissəciklərinin su ilə sıxışdırılması zamanı hasilatın az olmasını, 
tərkibində mövcud olan kapillyarlarda və dənəciklərin ətraf hissəsində pərdə 
şəklində əhəmiyyətli miqdarda nefti özündə saxlayan xırda şəkildə 
parçalanmış gilin hissəciklərinin olması ilə əlaqədar olaraq süxurun xüsusi 
səthinin artması ilə izah etmək olar.Gil parçaları suyuq su ilə birləşdikdə 
stabil olaraq qalmayaraq hidratlaşmaya məruz qalır.Nəticədə kollektorun 
dəliklərinin qismən olaraq tutulması baş verir.Sıxışdırma əmsalı digər 
tərəfdən də yüksək temepratur zamanı məsaməli mühitdə keçiricilik 
əmsalının artması və süzülən mayedə qatılığın azalması səbəbi ilə 
artır.Sıxışdırma əmsalı gil hissəciklərinin şişməsi hesabına da azalır. 

Gil hissəciklərinin neft kollektorlarının tərkibində mövcud olub-
olmamasından asılı olmayaraq,sıxışdırma əmsalı laya vurulan suda 
temperaturun artması ilə artır.Gil hissəcikləri mövcud olan süxurlarda isə, 
yüksək dərəcədə nəticəni əldə etmək üçün suyu yüksək təzyiqdə vurmaq 
lazımdır.   

 
NEFT YATAQLARINDA LAYA TƏSİR ÜSULLARININ 

MÜASİR TEXNOLOGİYASI 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Əlizamanov Nurlan Tahir oğlu  dos. Məlikov Hacı Xəlil oğlu 
Qr. A2229 

 
Neft laylarına müxtəlif təsirlərin edilməsi vasitəsilə layın 

məhsuldarlığının optimal vəziyyətdə saxlanılması və ya artırılması hazırda 
neft sənayesinin qarşısında duran əsas məsələdir. Quyulardan neftin hasil 
edilməsi zamanı süxurların keçiriciliyi müxtəlif səbəblərdən azalır. Burada 
əsas səbəblərə misal olaraq quyuların qazılması zamanı istifadə edilən 
qazma məhlullarının layın açılması zamanı ona göstərdiyi mənfi təsiri 
göstərmək olar. Belə ki qazma məhlulunun tərkibindəki gil laya daxil olaraq 
məsamələri tutur və şişir. Bundan əlavə laya gələn suyun təsirini də qeyd 
etmək lazımdır. Çünki su laya daxil olduğu zaman neft üçün faza 
keçiriciliyinin azalmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də neft hasilatı azalır.  

Neft yataqlarının istismarı zamanı lay enerjisinin,laydakı itələyici 
qüvvənin azalması baş verir. Bununla əlaqədar layın məhsuldarlığı 
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əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür. Bu səbəbdən neft yataqlarında 
əhəmiyyətli miqdarda neft ehtiyatları qalır, baxmayaraq ki layın enerjisi çox 
istifadə edilmişdir. Belə yataqlarda qalıq nefti çıxarmaq üçün laya müxtəlif 
təsirlərin edilməsi vacibdir.  

Digər tərəfdən uzun müddət istismar edilmiş yataqlarda neft layının 
qazsızlaşmaşı baş verir ki (təzyiqin azalması səbəbindən) bu da nəticədə 
neftin özlüyünün artmasına səbəb olur və neftə görə faza keçiriciliyinin 
azalmasına gətirib çıxarır. Laylara müxtəlif təsir üsullarının ən başlıcası 
kimi laya su vurulmasını misal göstərmək olar. Neft layına su vurulması 
nəticəsində hasilat xeyli artmışdır. Bu prosesin effektivliyini nəzərə alaraq 
bir çox laylara suyun vurulması yatağın işlənməsinin ilk dövrlərində 
aparılır.  

Müasir dövrdə laylara təsir üsullarının öyrənilməsi istiqamətində 
aparılan işlər göstərir ki bu sahədə bir çox təsir üsullarını tətbiq etmək olar. 
Bunlara misal olaraq fiziki-hidrodinamiki, kimyəvi, termiki, suvurma, 
maqnit, akustik və s. üsulları qeyd etmək olar.  Bu üsulların 
müxtəlifliyindən aydın olur ki onların tətbiq olunduqları şərait də 
müxtəliflik təşkil edir.  

Bütün bu proseslərin zəmnində aydındır ki laya təsir üsullarının səmərəli 
olması üçün mümkün qədər lay haqqında məlumatların daha dolğun 
olmalıdır. Layın,layda olan fluidin haqqında məlumatların dəqiq və dolğun 
olması,uyğun olaraq həmin laya tətbiq edəcəyimiz təsir üsulunun düzgün 
müəyyənləşdirilməsinə və tətbiq olunmasına gətirib çıxarır. Bu da öz 
növbəsində layların tədqiq olunmasının vacibliyini önə çəkir. Tədqiqatın 
düzgün aparılması layın və fluidin parametrlərinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsinə və nəticədə tətbiq etdiyimiz təsir üsulunun 
səmərəliliyinin artmasına səbəb olur. Müasir texnologiyaların tətbiqi 
nəticəsində lazım olan məlumatların düzgün əldə olunması və tətbiq edilən 
texnologiyanın təkmilləşdirilməsi təsir üsulunun da səmərəsinin və 
effektivliyinin artmasına gətirib çıxaracaq.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi istifadə olunan üsulların əsasını laya su 
vurulması təşkil edir. Tədqiqat məlumatlarının çatışmamazlığına 
baxmayaraq suvurma prosesinin səmərəliliyinin artırılması monitorinqinin 
metodoloji əsasları öyrənilmişdir. Müxtəlif fərziyyələr irəli sürməklə 
suvurma prosesinin səmərəliliyi yönündə aşkar edilən fərqli nəticələr riyazi 
üsullar vasitəsilə,material balans modellərindən fərqli olaraq injeksiya 
quyularına suyun vurulması ilə istismar quyuları vasitəsilə maye hasilatı 
arasındakı gecikmə faktorunu nəzərə almır.  

Göstərilən yanaşmanın səmərəsi neft hasilatı prosesinin effektivliyinin 
mühüm dərəcədə artırılmasından ibarətdir və praktiki tətbiq oluna bilər. Bu 
və ya digər tədqiqatların nəticələri əsasında neft hasilatının texnoloji 
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proseslərin tənzim olunması sayəsində neft-qaz yataqlarının işlənilməsinin 
effektivliyinin artırılmasına gətirib çıxarır.  

 
QUYULARDA QUM TƏZAHÜRÜNÜN QARŞISININ 

ALINMASI ÜSULLARININ TƏHLİLİ 
Magistr: Elmi rəhbər: 
Məhsumov Süleyman Namiq oğlu 
II kurs, qrup A2249 

Dos. Mansurova S.İ. 

  
Dünya miqyasında neft-qaz sahəsində ənənəvi tamamlanmaya nisbətən 

açıq lüləli tamamlanmaların daha çox üstün cəhətləri vardır. Açıq lüləli 
tamamlanmanın, layla kifayət qədər böyük kontakt sahəsinin olması, daha 
çox karbohidorgen əldə edilməsi və aşağı təzyiqlər fərqində daha çox lay 
məhsulu əldə etmək imkanı kimi üstünlükləri vardır. 

Quyuların istismarı zamanı qarşımıza çıxan əsas mürəkkəbləşmələrdən 
biri quməmələgəlmədir. Qum təzahürü zamanı quyuların işi bir müddət 
dayanır, təmiri üçün uzun vaxt tələb olunur və nəticədə quyu məhsulunun 
itkisinə səbəb olur.Laydan quyudibinə gələn maye ilə birlikdə quyudibinə 
daxil olaraq qum tıxacı yaradır.Qum tıxacının ləğv edilməsi çoxlu neft 
itkisinə səbəb olmaqla bərabər istismar kəmərinin deformasiyasınada səbəb 
ola bilir.Quyudibi zonada qum təzahürünün qarşısının alınması neft 
sənayesindəki  əsas məsələlərdən biridir. Laydan quyudibinə maye ilə gələn 
qumun miqdarını minimuma endirmək üçün istifadə olunan müxtəlif 
metodlar vardır. Bu metodların seçilməsi iqtisadi göstəricilərdən və digər 
amillərdən asılıdır. 

Bu sahədə açıq lüləli tamamlamalarda su yaxud karbohidrogenlərin 
dəyməsi ilə nizamsız şəkildə şişərək kələ-kötürlüyü qapaması və etibarlı 
izolyasiyanı təmin etdiyi üçün şişən pakerlərə daha çox üstünlük verilir. 
Uzun müddət boyu etibarlılığı təsdiqlənmiş bir texnologiya olmasına 
baxmayaraq şişən pakerlər də  özünə məxsus məhdudiyyətlər 
göstərir.Qarşımıza çıxan məhdudiyyətlər bunlardır: 

1) Şişmə prosesi normadan çox yaxud daha aşağı səviyyədə müşahidə 
edilə,  nəticə etibarilə lay süxuru dağıla yaxud yetəri qədər təcrid olunmaya 
bilər. 

2) Dərin dəniz quyularında  bu pakerlərin istifadəsində məhdudiyyətlər 
qarşımıza çıxır 

3) Bu pakerlərin şişməsi 12-14 gün kimi uzun vaxt çəkir ki, bu da vaxt 
və iqtisadi cəhətdən əlverişsiz olur 

Neft şirkətləri, 20 il və daha çox müddət boyunca quyuların düzgün 
işləməsinə kömək olan paker növlərinin axtarışındadılar. Weatherford 
TerraForm paker sistemi lülənin dəyişkən və nizamsız formasına effektiv və 
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sürətli şəkildə şişərək uyğunlaşan və tıxac rolunu oynayan “Cup-seal” 
pakerlərindən istifadə edir. Bu pakerlərin istifadəsi əsasən horizontal və açıq 
lüləli quyulara uyğundur. Bu pakerin manjet hissəsi, müxtəlif ölçülü quyu 
lüləsini şişərək bağlayır bununlada buradakı qüvvələrin təsirini 
məhdudlaşdırmış olur. Bunun nəticəsində süxur səthində yüksək təzyiq 
yaranmasının, mikro çatların yaranmasının və layın dağılmasının qarşısını 
alırıq. 

Manjetin alt hissəsində çətirdəki mexanizmə bənzər bir mexanizm var. 
Cihaz aktiv edildiyi zaman mexaniki bir açar bu mexanizmin hərəkət 
etməsinə imkan yaradır.Mexanizmdəki  24 ədəd qol bir-biri ilə əlaqəsiz 
şəkildə işləyirlər buna görə də rahatlıqla lülənin nizamsız olmasına 
baxmayaraq bütün lüləni tuta bilirlər.Manjet quyuya toxunan kimi xüsusi 
mufta vasitəsilə qolların süxura tətbiq etdiyi güç 0.85Mpa olaraq sabitlənir. 

“Cup-seal” pakerləri quma qarşı mübarizə və uzunmüddətli suvurma 
tətbiq edildiyi quyularda böyük təzyiqin yaranmasına qarşı kipləşdirici rolu 
oynayır. Həmçinin daxili diametri 9.25 düym olan böyük diametrli 
quyularda qısa müddətdə zonal izolyasiyanı təmin edir.Bu konstruksiya 
suvurmanın daha yaxşı idarə olunmasında effektiv rol oynayır. Ankerin 
istifadəsi dərin dəniz quyularında geniş yayılmış temperatur və təzyiqlər 
fərqinin səbəb olduğu kipləşdirici üstündə olan oxboyu yükü azaldır. CS 
pakerlərinin  müxtəlif tsiklik yüklərə məruz qalması, hər zonanın ayrı-
ayrılıqda izlənilməsi ilə yuxarı və alt zonalarda quraşdırılmış quyu təzyiqi 
və temperatur ölçən cihazlar vasitəsilə izlənilir. 

Bu pakerlərdən istifadə olunmasının bir sıra üstün cəhətləri vardır: 
1)  Layda yüksəq təzyiq yaranmasının qarşısını alması 
2) Uzun müddət istifadə imkanı. 
3) Xərclərin daha aşağı olması. 
4) Digər metodlarla müqayisədə minimum xəta payı. 
5) Təhlükəli və yüksək təzyiqə malik quyularda tətbiqi. 
6) Dərin dəniz quyularında tətbiqi 
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2 курс гр.R2239       
      

Проведенный в процессе подготовки магистерской диссертации 
обзор испытаний газовых скважин позволил выявить множество 
существующих методик. 

Спецификой применения в нефтегазопромысловой практике 
рассмотренных методик было то, что во всех случаях рассматривалась 
определенная модель пласта. Однако у инженера-проектировщика 
часто отмечается дефицит необходимой информации для выбора 
модели продуктивного пласта, особенно на вновь открытых 
месторождениях. 

В предлагаемом докладе обращается внимание на возможности 
идентификации модели продуктивного пласта на основе анализа 
характерного поведения давления. 

Полулогарифмические и билогарифмические графики изменения 
давления могут, с одной стороны, иметь одинаковую форму для 
пластов различных типов, с другой стороны, вообще не отражать 
изменение давления, характерное для специфических моделей пласта. 

Для более четкого диагностирования типа коллектора в работе 
акцентировано внимание на использование кривых производной 
давления. 

Определение корректной модели продуктивного пласта 
предполагает симбиоз трех основных графических методов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дж.Ли., Р.А.Ваттенбаргер Инжиниринг газовых резервуаров, пер.с 
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NEFTVERMƏ ƏMSALININ ARTIRILMASI ÜÇÜN 
TƏTBİQ OLUNAN YENİ 

 TEXNOLOGİYALAR HAQQINDA 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Musazadə Təbib Məmməd   dos. Abdullayev Malik Qurban  
Qr. A2229   

 
Neft yataqlarının işlənməsində aşağıdakı əsas fərqləndirici 

xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunan 4 mərhələni ayırmaq olar: işlənmə 
metodları; quyuların yerləşdirmə sistemləri; neftvermə əmsalları ilə;  
məlumatlar bazası. Bu mərhələlər arasında neftvermə əmsallları ilə 
xarakterizə olunan mərhələnin xüsusi yeri vardır. Çünki bu mərhələ çətin 
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çıxarıla bilən neft ehtiyatlarının istismarı ilə əlaqədar olub, yeni innovativ 
üsul və texnologiyaların işlənilərək istehsalatda tətbiq olunması ilə fərqlənir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahəyə böyük maraq həm də böyük neft 
istehlakçıları olan dövlətlərdə son dövrlərdə son neftvermə əmsalının 
qiymətlərində kəskin dəyişiklərin baş verməsi ilə daha da artmışdır. Onu 
demək kifayət edər ki, böyük neft ixradçısı olan Rusiya Federasiyasında son 
dövrlərdə çətin çıxarılabilən ehtiyatlarda neftvermə əmsalı 35-38%-ədək 
aşağı düşmüşdür. Bu səbəbdən problemin həlli istiqamətində “neft 
veriminin artırılması üsullarının” (NƏAÜ) tətbiq olunması hesabına RF-də 
əlavə olaraq ildə 2,0-2,5 milyon ton, ABŞ-da isə bu rəqəm 30-35 milyon ton 
təşkil etmişdir. 

Bu istiqamətdə Azərbaycan respublikasında da bir çox yeni 
texnilogiyalar işlənərək, istehsalatda tətbiq olunmuş və olunmaqdadır. Bu 
üsullar arasında polimerlərlə tətbiq texnologiyaları, istilik-kimyəvi üsullar 
və s. daha üstünlük təşkil edir. 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, neft hasilatının artırılması 
məsələləri - bu, ilk növbədə dövlət problemidir. Odur ki, son illərdə bir sıra 
dövlətlər tərəfindən bu sahənin inkişafı üçün yeraltı sərvətlərin istismarında 
müasir NƏAÜ-nı tətbiq edən sahə işçiləri üçün müəyyən güzəştlər də 
nəzərdə tutmuşdur ki, bu da sahənin inkişafını stimullaşdırılmsına 
hesablanmışdır.  

Xammal bazasının bərpasının iki mümkün yolu var: birinci yol 
kəşfiyyatla yeni yataqların işlənməsi, ikinci yol isə işlənmiş yataqlarda 
ehtiyatların bərpa dərəcəsinin artırılmasıdır. Yeni yataqların kəşf edilməsi 
və istismara verilməsi çox yüksək xərclərlə əlaqələndirilir, xüsusən də bu 
yataqların əsasən ucqar ərazilərdə yerləşdiyini nəzərə alsaq. Bu səbəbdən, 
neft sənayesinin ən aktual vəzifələrindən biri, ənənəvi üsullardan istifadə 
edərək qalıq neft ehtiyatlarının əhəmiyyətli çıxarılmasının mümkün 
olmadığı hallarda işlənmiş köhnə yataqların neft hasilatını əhəmiyyətli 
dərəcədə artıra biləcək yeni müasir texnologiyaların işlənərək istifadəsidir. 
Hər il dünyada inkişaf etmiş neft bərpa üsullarına maraq artır və sahələrin 
işlənməsi üçün ən təsirli texnologiyaların seçilməsinə elmi əsaslandırılmış 
bir yanaşma tapmağa yönəlmiş araşdırmalar inkişaf edir.  

 
QUYU DİBİ ZONASININ MÜQAVİMƏTİNİN TƏYİNİ, 

TƏHLİLİ VƏ TƏNZİM OLUNMA YOLLARI 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Xəlilov Əsəd Elman   dos. Dadaşzadə Mirzə Əhməd  
Qr.A2229, 
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Tətqiqatlar göstərir ki, hər hansı bir layın işlənmə sistemini aparmaq 
üçün bir neçə variantda aparıla bilər. Bu variantlar bir-birindən quyuların 
sayına,onların istismara daxil edilmə növbəsindən, iş rejimindən 
fərqlənirlər. Bundan basqa layın işlənmə layihəsi tərtib edilərkən, laya təsir 
etmək üçün bir neçə üsuldan istifadə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki,layın 
təbii enerjisindən səmərəli istifadə etmək üçün qəbul olunan hər hansı bir 
variant özünə məxsus neft və qaz çıxarılmanın işlənmə müddəti və neft 
vermə əmsalı müəyyən edilir. Analiz göstərir ki iqtisadi cəhətdən bu 
variantlar bir birindən fəqrlənməlidir. Bunaların əsasən ən səmərəli işlənmə 
sistemi, variantların ancaq ayrı-ayrı təlabatlara görə deyil, kompleks 
tələblərə görə müəyyən edilir. 

Layın işlənməsinə təsir edən parametrlərdən biridə skin-faktorun 
təsiridir. Quyudibi zonasında yaranan bu parametr həm ayrı-ayrı quyunun 
işinə, həmdə layın işlənmə sisteminə təsir edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, quyularda həm quyu dibində, həm quyu ətrafı 
zonada əlavə müqavimətin yaranması layın işlənmə şəraitindən çox asılıdır. 
Aparılan tətqiqatlar göstərir ki, ümümi şəraitdə ümumiləşdirilmiş skin-
faktor yaranır və bunun ilə mübarizə üsulları baxılan işdən nəzərdən 
keçirilir. 

Ümumiləşdirilmiş skin-faktoru tapdıqdan sonra quyuda və layda 
yaranan skin-faktorları təyin etmək olurkən burada aparılacaq işləri 
müəyyənləşdirmək olur. 

Qeyd etmək lazımdırki, quyu dibi zonasının keçiriciliyi layın keçiriciliyi 
digər hissənin keçiriciliyinin dəyişməsi quyunun hasilatına təsir edir. Bu 
hasilatın dəyişməsi hasiatların nisbəti ilə ifadə olunur . Belə ki quyudibi 
zonasının keçiriciliyi layın keçiriliciliyənə nisbəti 10 dəfə azaldıqda , 
quyunun hasilatı 5 dəfə azdır. Quyu dibi zonasının keçiriliciliyindən  10 
dəfə artıq olduqda , quyunun hasilatı (60-65)% artacaqdır. Bundan 
göründüyü kimi istismar quyu ətrafında layın keçiriciliyinin bərpa  
edilməsinin və yaxud artırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. 

 
QALIQ NEFT EHTİYATLARININ ÇIXARILMASI 

ÜÇÜN YENİ ÜSUL VƏ 
TEXNOLOGİYALAR HAQQINDA 

Magistr:    Elmi rəhbər: 
Ağayev Mirzəbaba Ramiz oğlu dosent Abdullayev Malik Qurban oğlu 
II kurs, A2229  

 
Müasir dövrdə bir sıra nəhəng neft ölkələrində və eləcə də Azərbaycan 

Respublikasında olan neft yataqlarının əksəriyyətinin intensiv şəkildə 
istismar edilməsi nəticəsində, neft ehtiyatlarının tükənməsi problemi 
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yaranmışdır. Bu ölkələrdə yüngül neft ehtiyatlarının daha sürətlə çıxarılması 
nəticəsində əsasən çətin çıxarıla  bilən və qeyri-nyuton neft ehtiyatlarının 
xüsusi çəkisinin artması baş verir. Quru ərazilərində yerləşən neft 
yataqlarında cari və eləcə də yatağın işlənməsinin təhlilinə əsasən müəyyən 
edilmiş son neftvermə əmsalları çox da yüksək səviyyələrdə olmur. 
Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, geoloji neft ehtiyatlarının 
42%-dən çoxu, yataqlardan neftvermə əmsalını artıra bilən metodlar tətbiq 
edilmədikdə, yerin təkində qala bilər. Digər tərəfdən, bu yataqlarda layların 
sulaşdırılması potensialından demək olar ki, tam olaraq istifadə edilmişdir. 
obyektlərin əksəriyyətinin təbii lay enerjisi kifayət qədər tükənmiş, 
quyuların hasilatı isə yüksək dərəcədə sulaşmışdır. Odur ki, yataqlar 
ənənəvi olaraq son işlənmə mərhələsində istismar edilir. 

Bütün yuxarıda qeyd edilənləri və həmçinin yataqda yeni işlənmiş 
metodların tətbiq edilməsi sahəsində əldə olunmuş müsbət təcrübələri 
nəzərə alaraq, qalıq neftin müəyyən hissəsinin yeni metodlar işləyərək, 
istehsalatda tətbiq etməklə, həmçinin neftin layda tətbiq olunan təsirlə 
əhatəsini genişləndirməyə nail olmaqla çıxarılmasının mümkünlüyü 
məsələsi böyük elmi, iqtisadi və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, ilkin 
balans neft ehtiyatlarının differensiyasına, yeni metodların səmərəli tətbiq 
edilməsinin meyarlarına və potensiallarına əsasən yataqdan yeni metodların 
tətbiq edilməsi hesabına çıxarıla bilən neft ehtiyatları qiymətləndirilməsi 
vacibdir. Odur ki, geniş araşdırmalar apararaq, yataqların məxsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla, həmin yataqlarda tətbiq olunmuş, lakin müxtəlif 
səbəblərdən tətbiqi dayandırılmış və ya tətbiq sahəsi məhdudlaşdırılan 
texnologiyalar araşdırılaraq qiymətləndirilmişdir. Araşdırmaların nəticəci 
olaraq oxşar yataqlarda uyğun işlərin tətbiqinin mümkünlüyü və tətbiqdən 
gözlənilən səmərəliliklər qiymətləndirilmişdir. Burada yataqların 
məxsusiyyətlərindən başqa lay neftlərinin və sularının, həmçinin yatağın 
istismar üsulları da nəzərə alınaraq təkliflər hazırlanmışdır. 

Aparılmış araşdırmalarda həmçinin yataqların yerləşdiyi şərait də nəzərə 
alınmışdır. Belə ki, müəyyən mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədar 
yataqların quru sahələrində və ya şelfdə yerləşməsinin tətbiq işlərinə 
göstərdiyi təsirlər də nəzərə alınmışdır. 

 
QEYRİ-NYUTON NEFT YATAQLARINDA SKİN-

ZONANIN TƏSİRİ 
Magistr:    Elmi rəhbər: 
Alışov Murad Vaqif oğlu  dos. Dadaşzadə Mirzə Əhməd oğlu 
II kurs, qrup A2229 

 



 

 
35 

Son dövrlərdə bir çox neft yataqlarında hasil edilən neftlər qeyri-Nyuton 
xassəlidir. Bu neftlərin tərkibində asfalten, parafin və qətranın olması 
onların fiziki xassələrinə təsir edir, neftlərin süzülməsi də çətinləşir. Belə 
neftlərin istər çıxarılması, istərsə də nəql olunması əlavə qüvvə və vəsait 
tələb edir. Son zamanlarda qeyri-Nyuton xassəli neftlərin çıxarılmasına 
maraq artmaqdadır. Azərbaycanda da belə neft yataqlarına rast gəlmək 
mümkündür.  

Baxılan işdə ümumiləşdirilmiş Darsi qanunu əsasında layda baş vermiş 
proseslər öyrənilir. Belə proseslərdən biri də quyuətrafı zonada baş verir. İlk 
dəfə adi neftlər üçün bu proses amerikalı alimlər tərəfindən öyrənilmişdir.   

Tədqiqatlar göstərir ki, neft və qaz quyularında istismar zamanı 
müəyyən zona çirklənir, yəni bu zonada ağır komponentlərin çökməsi baş 
verir. Bu isə müəyyən sahədə keçiriciliyin azalmasına gətirib çıxarır və 
nəticədə hasilat da azalmış olur. Buna görə də belə prosesin baş vermə 
ehtimalını nəzərə almaq lazımdır.  

Yaranan bu zona skin-zona adlandırılır, bu zonada baş verən prosesə isə 
skin-faktor deyilir. Skin – layın sonrakı keçiriciliyinin ilkin keçiriciliyinə 
nəzərən necə dəyişdiyini göstərir. Sıfır, müsbət və mənfi ola bilər. Müsbət 
skin olduqda axına məhdudiyyət yaranır, axın trayektoriyası quyuya 
perpendikulyar istiqamətdən başqa istiqamətə əyilir. Mənfi skin zamanı 
axının artması halı baş verir. Skin sıfıra bərabər olduqda isə heç bir 
dəyişiklik olmur. Skin faktorun təyin edilməsi quyuda və quyuətrafı zonada 
baş vermiş proseslərin öyrənilməsinə imkan yaradır. Əvvəlcədən bu faktoru 
təyin etmək məqsədilə quyuda əlavə işlərin görülməsinə, yəni istilik, 
kimyəvi və ya mexaniki üsulların tətbiqinə zərurət yaranır.  

Qeyri-Nyuton xassəli neftlərin süzülməsi zamanı skin-zonanın 
yaranması mühəndisin qarşısında duran əsas praktiki məsələlərdən biridir. 
Bu məsələ ümumiləşdirilmiş Darsi qanunu ilə həll edilir və bunun sayəsində 
bir çox praktiki əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin həllinə də imkan yaranır.  

 
QAZMA TULLANTILARININ IDARƏ OLUNMASI 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Bağızadə Səməndər Davud   dos.Sadıqov.A.S 
II kurs, A2329  

 
Qazma mayelərinin qazılmış şlamlarla çirklənməsi uğurlu qazma 

işlərinin qaçılmaz nəticəsidir. Qazma mayesi səthə şlamlar və boşluqlar 
daşımırsa, qurğu ya “çuxur açmır” ya da tezliklə hazırladığı çuxurda olacaq. 
Soldakı idarəetmə avadanlığı ilə səthdəki qazma mayesindən ayrılan qazma 
şlamları və bəzi miqdarda bərpa olunmayan və ya iqtisadi cəhətdən 
istənilməyən qazma mayesi qazma tullantılarının əsas mənbəyidir. Ölçüləri 
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qatı maddələrə nəzarət edilə bilən avadanlıqdan kənarlaşdırıla biləcəyindən 
daha kiçik ölçülü qazılmış və əmələ gələn qatı maddələr tez-tez qazma 
qatıları kimi bildirilir. Bəzi miqdarda qazma qatıları qazma mayesində 
yığılacaq və bərk maddələrə nəzarət avadanlığı tərəfindən çıxarılmalı və ya 
seyreltilməklə konsentrasiyası azaldılmalıdır. [3] 

Mexanik qatı maddələri təmizləyən avadanlıq tətbiq edilməzdən əvvəl, 
qazma mayesindəki qatı maddələrin tərkibinə nəzarət etmək üçün seyreltmə 
istifadə edilmişdir. Tipik seyreltmə proseduru, aktiv qazma-maye həcminin 
bir hissəsini tullantı çuxuruna atmağa və sonra qalan mayedəki qatıların 
konsentrasiyasını su və ya sintetik yağ kimi müvafiq baz maye əlavə edərək 
seyreltməyə çağırır. 

Seyreltməni minimuma endirmək üçün qatı maddələrə nəzarət edən 
avadanlıqdan istifadə 60 ildən çoxdur ki, qazma sənayesi üçün standart bir 
təcrübədir. Bu müddət ərzində avadanlıq və metodlar dəyişdi, lakin prosesin 
əsasları dəyişmədi: 

Qatıların konsentrasiyası vacibdir - artan qatı maddələrin miqdarı 
mayenin fəaliyyətinə zərərlidir. 

İqtisadiyyat məsələsi - qatı maddələrin mexaniki çıxarılması 
seyreltmədən daha az xərc tələb edir. 

Həcm vacibdir - yaranan tullantıların həcmi göstəricidir. 
Ölçü məsələləri - incə qatı maddələr ən zərərlidir və çıxarılması çətindir. 
Stokes qanunları vacibdir - özlülük və sıxlıq cazibə qüvvəsinin 

ayrılmasına təsir göstərir. 
Çalkalayıcı ekran seçimi vacibdir - çalkalayıcı ekranlar ölçüyə əsasən 

yeganə ayrılığı təmin edir. 
Ayaq izi vacibdir - qazma qurğularında avadanlıq üçün yer həmişə 

məhduddur. 
Qazma mayesindəki qatı maddələrin konsentrasiyasının artırılması 

operator, qazma podratçısı və maye tədarükçüsü üçün problemdir. Bir 
qazma mayesindəki artan qatı maddələrin daha aşağı nüfuz dərəcəsinə 
(ROP) gətirib çıxardığı yaxşı təsbit edilmişdir. [4] 

Həm qazma mayeləri mütəxəssisi, həm də qatı maddələrə nəzarət edən 
mütəxəssis baxımından hissəcik ölçüsü və səth sahəsinin təsirləri bəlkə də 
başa düşülən ən vacib anlayışdır. Maye sənayesi hissəciklərin ölçüsünü 
mikronlarla təsvir edir.[1] 

Bir mikron (μm) metrin mində birinə bərabərdir və 25.400-ə bölünən bir 
düymə bərabərdir. Dəstəklənməmiş bir gözün görmə kəskinliyi təxminən 35 
μm, barmaq uclarının həssaslığı isə təxminən 20 μm. Qazılmış qatı 
maddələrin ölçüləri orta hissəcik diametrində <1 μm - 15000 μm arasında 
dəyişir. Koloidal ölçülü hissəciklər <2 μm (hissəciklərin orta diametri) və 
cazibə qüvvələri altında yerləşməyəcəkdir. Ultrahissəciklər 2 ilə 44 μm 
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arasındadır və santrifüj edilmədiyi təqdirdə bir qazma mayesinin içərisində 
yerləşmə ehtimalı yoxdur. 

Kolloid və ultrafin ölçülü qatılar maye reologiyasına ən çox mənfi təsir 
göstərir. Ultrafines və kolloidlər palçıq xüsusiyyətləri üzərində təsirli təsir 
göstərirlər, çünki hər iki hissəcik növü səthdən həcm nisbətlərinə nisbətən 
böyükdür. Bentonit hissəcikləri kimi, incə qazılmış qatıların açıq səthlərində 
dəlik mayesinin viskozitesini və jel gücünü artıran yüklər var. Bentonitdən 
fərqli olaraq, qazılmış qatılar, quyu çuxurunun kənarlarına sıxılmayan və 
hamar bir filtr tortu yaratmaq üçün örtülmür. Bir qazma mayesinin 
özlülüyünü və maye itkisi xüsusiyyətlərini <20 μm olan yüksək qazılmış 
qatıların konsentrasiyası ilə nəzarət etmək çətindir. Qazılmış qatı 
maddələrin deqradasiyasının təsiri, bir hissəcik diametri 100 μm-dən 1 μm-ə 
qədər azaldıqda mövcud səth sahəsinin təxminən 400 dəfə artması ilə 
göstərilə bilər. [2] 

NƏTİCƏ 
Maye texnologiyasının inkişafı qazma mayelərində cərimələrin 

artmasına səbəb olan bir çox problemi həll etdi. Bu gün mayelər yüksək 
dərəcədə inhibe edir və şlamların yayılmasının qarşısını alır; Bununla 
birlikdə, mayelər şlamların təkrar sirkulyasiyasını və ya sirkulyasiya zamanı 
baş verən özünəməxsus mexaniki deqradasiyanı qarşısını ala bilməz. Palçıq 
çənləri və arxa quyuda dolaşan qazılmış qatı maddələr mexaniki 
deqradasiyaya məruz qalır. 
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Bakalvr (Tələbə):    Elmi rəhbər: 
İsgəndərova İyaman Habil qızı  Ass.t.ü.f.d. Qədəşova E.V.  
IV kurs, qrup 229.7  

 
Abşeron yarımadası və dəniz yataqlarında lay təzyiqinin saxlanılması 

məqsədi ilə başqa layların suları və ya dəniz suyu vurulur. Texnoloji 
baxımdan bu suların xüsusi təmizləyici qurğulardan keçirib vurulması daha 
məqsədə uyğun olarda. Amma, əfsuslar olsun ki, buna o qədərdə diqqət 
yetirilmir. Nəticədə, lay və dəniz suları qarışaraq həm layı çirkləndirir, 
həmdə mikrobioloji balansı pozur. Dəniz və lay  sularının uyğunsuzluğu 
nəticəsində layda sulfat reduksiya edici bakteriyalar yaranır və onlar öz 
fəaliyyəti nəticəsində , , digər turş qazları ifraz edir. Bunun nəticəsi 
olaraq quyuda yerləşən avadanlıq korroziyaya uğrayır. Quyu daxilində 
gedən korroziya prosesləri istismar kəmərinə zərərli təsir göstərərk tezliklə 
quyunun sıradan çıxmasına səbəbkar olur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
quyularda müxtəlif geoloji-texniki tədbirləri (suyun təcridi, duyudibi 
sahənin bərkidilməsi) apararkən tamponaj məhlullarının fiziki-mexaniki 
parametrlərinədə təsir edərək, sementlənmənin keyfiyyətini aşağı salır. 

 
FENOMENOLOJI YANAŞMA ƏSASINDA LAY 

SİSTEMİNİN VƏZİYYƏTİNİN 
DİAQNOZLAŞDIRILMASI 

 
Tələbə:     Elmi rəhbər: 
Əsgərov E. V.    Prof. Süleymanov A. Ə. 
II kurs, A2229 

 
Neftçıxarmanın vacib məsələlərindən biri yataqların işlənməsinin əsas 

texnoloji göstəricilərinin proqnozlaşdırılmasıdır.  
Baxılan məsələnin aktuallığı erkən diaqnoz edilmə zamanı işlənmənin 

startegiyasını xarakterizə edilməsi va dəyişməsi üzrə vaxtında və 
əsaslandırılmış qərarların qəbulu üçün cari geoloji-mədən informasiyasının 
təhlili və proqnozlaşdırılması əsasında neftçıxarma prosesinin dinamik 
xüsusiyyətlərinin dəyişməsidir. 

Neftçıxarma prosesinin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması 
əsasında yataqların işlənməsini taktika və strategiyasının seçilməsi üzrə 
qərarların qəbulu istismar obyektlərinin texnoloji göstəricilərinin təhlili 
üçün sistemli fenomenoloji  yanaşmanın cəlb edilməsini tələb edir. 

Geoloji-mədən informasiyasının təhlili və şərhi üçün təklif edilən 
yanaşmanın istifadəsində neft yatağı, xarici təsirlərin və lay sisteminin 
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vəziyyətinin dəyişməsinin nəzərə alınması ilə mürəkkəb iearxik quruluşa 
malik qazhidrodinamik sistem kimi baxılır.  

Yataqların cari və qalıq ehtiyatlarının  qiymətləndirilməsinə  keçid 
proseslərinin  sərhədləri nəzərə alınmaqla (istismar obyektlərində) lay 
sisteminin  inkişafının xarakter xüsusiyyətlərindən istifadəyə əsaslanmışdır. 

Mədən informasiyasının təhlilində çox vacib  olan sonrakı  proqnoz 
proseslərinin aparılması üçün baxılan  yanaşma keçid proseslərinin 
sərhədlərinin qiymətləndirilməsini tətbiq edir.  

Fenomenoloji yanaşma lay sisteminin vəziyyətinin dürüst proqnoz 
qiymətlərinin olmasına və neftqaz yataqlarının işlənməsinin idarə edilməsi 
və strategiyanın seçilməsi üzrə operativ qərar qəbul edilməsinə imkan verir. 

 
UZUN MÜDDƏT İSTİSMARDA OLAN PARAFİNLİ 
NEFT YATAQLARINDA PARAFİN ÇÖKMƏSİNƏ 

QARŞI YENİ KONSTRUKSİYALI PLUNJERLİ LİFTİN 
İŞLƏNMƏSİ 

Magistr:     Rəhbər: 
İsayev Murad Məhəmməd   dos. Həmidov Natiq Neyman 
II kurs, A2229  

 
Uzun müddət ərzində istismar olunmuş parafinli neft yataqlarının 

istismar quyularında nasos kompressor borularının daxilində parafin 
çökməsi nəticəsində bir sıra mürəkkəbləşmələr yaranır və bunları aradan 
qaldırmaq üçün bir çox üsullar tətbiq olunur. Lakin mövcud olan mübarizə 
metodları hər zaman gözlədiyimiz nəticələri verməyə bilər və bəzi hallarda 
özünü doğrultmaya bilər. Buna görə də neft quyularında istismar zamanı 
parafinin nasos-kompressor borularının daxili səthində çökmə prosesinin 
tədqiq olunaraq öyrənilməsi və bu mürəkkəbləşməyə qarşı mübarizə 
aparmaq üçün üsulların hazırlanması həm elmi, həm də praktiki cəhətdən 
böyük əhəmiyyətə malikdir 

Son dövrlərdə fontan və qazlift üsulu ilə istismar olunan quyularda 
qaldırıcı boruların divarlarında parafin çökməsinin qarşısını almaq və ona 
qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə plunjerli qaldırıcıların tətbiqi nəzərdən 
keçirilir. Bu qaldırıcılarda plunjer axının enerjisi hesabına qaldırıcı borular 
daxilində yuxarı-aşağı hərəkət edərək parafinli quyu məhsulundan ayrılan 
çöküntülərin qaldırıcı boruların daxilinə yapışmasının qarşısını alır və onları 
yer səthinə qaldırır. Laydan quyudibinə daxil olan neftin, qazın və quyunun 
boruarxası fəzasından vurulan qazın enerjisi hesabına plunjerin aşağısında 
təzyiq yaradılır. Bu təzyiq müqavimət qüvvələrini (plunjerin üstündəki 
maye sütununun hidrostatik təzyiqi və boruların divarı ilə maye arasında 
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sürtünmə qüvvəsi) dəf edir və plunjerin yuxarıya istiqamətlənmiş hərəkətini 
təmin edir. Plunjerin üstündə yığılmış maye sütunu perforasiya olunan 
borudan keçir və atqı xəttinə yönəlir.  

Plunjerli liftlər haqqında yazılan elmi-texniki materialların təhlil 
olunması nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hazırda tətbiq olunan 
konstruksiyalar özlərini doğrultmur və gözlənilən nəticəni vermir. Bunlara 
misal olaraq işləyən plunjerin qaldırıcı boruların daxilində ilişib qalmasını, 
dövrlərin sayının normadan artıq olmasını, plunjerin və amortizatorların 
qırılmasını, çox miqdarda qaz itkisinin baş verməsini, qaz amilinin 
qiymətinə müvafiq olaraq plunjerin hərəkətinin çox sürətli olmasını və s. 
göstərmək olar.  

Bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə yeni konstruksiyalı 
plunjerli qaldırıcının tətbiq olunması üçün hazırlıq işləri görülmüşdür. Yeni 
konstruksiyalı qaldırıcı quyudan gələn maye axının enerjisi hesabına 
avtomatik olaraq yuxarıya doğru hərəkət edir və öz ağırlığı hesabına aşağı 
istiqamətlənərək qaldırıcı boruların divarında parafin çöküntülərinin 
yığılmasının qarşısını alır. Hesabatlar nəticəsində onun işinin səmərəliliyinə 
təsir edən amillər öyrənilmiş və iş rejiminin lay-quyu sisteminin 
parametrlərindən asılılığı müəyyən olunmuşdur. Təzyiqin qiymətinin az 
olduğu hallarda lay-quyu sisteminin parametrlərindən asılı olaraq plunjerin 
qalxma və düşmə vaxtlarının öyrənilməsi əsasında plunjerin parametrləri 
seçilmişdir. 

Yeni konstruksiyalı plunjerli qaldırıcıdan həm bir cərgəli, həm də iki 
cərgəli qaldırıcı borulara malik olan fontan və qazlift quyularında istifadə 
olunmaqla qaldırıcı boruların daxilində parafin, duz və başqa çöküntülərin 
toplanmasının qarşısını almaq mümkündür. 

 
NEFTİN ÇIXARILMASI PROSESİNƏ SU İLƏ 

SIXIŞDIRMANIN TƏSİRİ 
Magistr:     Rəhbər: 
Qənbərli Murad Elman oğlu  Dos.Məmmədova Y 
II kurs, A2249    Məmmədova Y.V 

 
Təbəqələrə su ilə təsir üsullarının istifadə edilməsi karbohidrat 

ehtiyyatlarının tam çıxarılmasını təmin etmir.belə ki yer altında karbohidrat 
geoloji ehtiyyatlarının yarıdan neft ehtiyyatlarının isə 85 faizdən çoxu qalır 
neftin çətin çıxarılan ehtiyyatlarının çıxarılma səmərəsini artırmaq üçün son 
illər səth üstü fəal maddələrin polimerlərin qarışdırıcıların emulsiyaların 
səthlərə yeridilməsindən istifadə edirlər. bu üsuldan istifadə təbəqələrin neft 
verməsini 10-30% artırmağa imkan verir.neft təbəqəsinə suyun səth üstü 
fəal maddələr əlavə edilməklə yeridilməsi zamanı neft su sərhəddində səth 
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üstü gərginlik azalır neftin hərəkət davamiyyəti artır və onun su ilə 
sıxışdırılması yaxşılaşır suya polimerlərin xüsusilə poliakrilamidin əlavə 
edilməsi ilə neftin təbəqədən su ilə sıxışdırlıması yaxşılaşır ədəbiyyatda belə 
bir proses də təsvir olunmuşdur ki su axını tərəfindən karbohidratlara təsir 
edən qüvvələr süxurların hidrofilliyinə nəzarət edən  kapilyar gücləri dəf 
edə bilmir hidrofil təbəqələrdə sıxılmış qalıq neft kiçik ölçülü tellər şəklində 
yerləşir sıxılma prosesinin xüsusiyyətlərini kapilyar duplet modeli aşkar 
etməyə imkan verir 

 
ŞTANQLI NASOS QURĞUSU İLƏ İSTİSMAR OLUNAN 

QUYULARIN OPTİMAL TEXNOLOJİ REJİMİNİN 
SEÇİLMƏSİ 

Magistr:     Elmi rəhbər: 
Mustafayev Rövşən Nəcəf oğlu  dos. Mirzəcanov Z.B. 
II kurs, A2249 

 
Quyuların dərinlik nasoslarının köməyi ilə istismar olunması zamanı 

istifadə edilən avadanlıqlar mühərrikinin yerləçdirilməsindən aslı olaraq iki 
qrupa bölünür: səthdə yerləşdirilmiş mühərrik ilə, ştanq kəmərlərinin 
köməyi vasitəsilə nasos qurğusunu hərəkətə gətirən avadanlıqlar və 
bilavasitə mühərriki dərinlik nasosuna quraşdırılmış avadanlıqlar. Səthdə 
yerləşdirilmiş mühərrik qoşulmuş avadanlığa ştanqlı, digərinə isə ştanqsız 
qurğular deyilir. Ştanqlı dərinlik nasosu  yerüstü və yeraltı avadanlıqlardan 
təşkil olunmuşdur.  

Yeraltı avadanlıqlara: 1) nasos ştanqları, 2) nasos boruları, 3) dərinlik 
nasoslarının özləri, 4) nasos qurğusunun sorma bölməsində yerləşdirilmiş 
qoruyucu xassəli avadanlıqlar, 5)  pakerlər və tutucular və s, yerüstü 
avadanlıqlara isə: 1) mancanaq dəzgahlar, 2) qrup intiqallar, 3) kipgəclər, 4) 
qoşma mancanaqlar, 5) pardaxlanmış pistonqolu, ötürücü mexanizmlər və s. 
aid edilir.  

Ştanqlı nasos qurğusu aşağıda göstərilmiş prinsip ilə işləyir. Dərinlik 
ştanqlı nasos birtəsirli adi pistonlu nasosdur. Bu nasosun silindrinin ucuna 
sorucu klapanı (9) əlavə olunur, bu quyuya göndərilən nasos boru kəmərinin 
(3) aşağı hissəsinə yerləşdirilir (şəkil 1). Silindrin içərisində  piston rolunu 
oynayan plunjer (1)  boru formasındadır və yuxarı hissəsində vurucu valfı 
(klapanı) (11) yerləşir. Klapanların hər ikisi ancaq yuxarıya doğru açıla 
bilir. Plunjerin yuxarı ucu ştanq kəmərinə (2) bağlanır və boruların üstünə 
bərkidilmiş qapaqdan (12) keçir və mancanağ dəzgahının başlığına (4) 
keçirilir. Beləliklə, mancanaq başlığı (4) yuxarı və aşağı hərəkət edir, bu da 
öz növbəsində nasos plunjerinin nasos ştanqlarının yardımı ilə  silindr 
daxilində yuxarı və aşağı hərəkət etməsinə səbəb olur. Plunjer (1) yuxarıya 
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doğru irəlilədikdə silindrin altındakı bağlanan sorucu klapanı (9) açılır və 
quyudakı maye filtrdən (10) keçir və silindrini doldurur (plunjer altındakı 
boş yer). Piston endirildikdə,  klapan (9) bağlanır,inyeksiya klapanı (11) 
açılır və pistonun altındakı maye inyeksiya klapanından silindrin üst 
hissəsinə axır. 

 
Şəkil 1. Ştanqlı nasosla istismar edilən quyunun texnoloji sxemi və iş 

prinsipi 
Plunjer yenidən yuxarı qalxdıqda, inyeksiya (vurucu) klapanı bağlanır 

və plunjer doldurulmuş mayeni nasosun borularına vurur. Beləliklə, bu 
proses ardıcıl olaraq təkrarlanır. Nəhayət, maye quyunun başındakı filtrdən 
(kipgəc) (12) keçir və xüsusi tutumlara axıdılır. Mancanaq başlığını yuxarı 
və aşağı hərəkət etdirmək üçün elektrik mühərriki (5) sürət qutusunun 
şaftına quraşdırılmış çarxqolunu da fırladır və bu zaman, sürgüqolu (6) da 
çevrə üzrə hərəkətə gətirilir. Bu vaxt sürgüqolunun balansirə oynaq 
vasitəsilə birləşdirilmiş ucu isə ancaq yuxarı-aşağı istiqamətdə hərəkət edir 
və ona birləşdirilmiş balansiri və balansir isə öz növbəsində, başlığı yuxarı-
aşağı istiqamətdə hərəkətə gətirir. 

Quyunun və ştanqlı nasos qurğusunun qurulmuş texnoloji işini təmin 
olunması və bu rejimdən yayınma səbəblərini müəyyən edilməsi nasos 
tərəfindən vurulan maye, qaz və qum miqdarını ölçmək məqsədilə 
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müntəzəm müşahidə və ya qrup ölçmə cihazları (ölçü nöqtələri) tərəfindən 
tərtib olunmuş qrafikə uyğun olaraq aparılmalıdır. Debit hər quyu üçün ən 
azı 3 gündə bir ölçülməlidir. Debit və ştanqlı nasosunun hesablanmış 
səmərəliliyinin ölçülərinə əsasən quyu üçün texnoloji rejimin düzgünlüyünü 
şərh etmək və ya quyu nasosunun istismarındakı maneələri müəyyən etmək 
mümkündür. Bununla birlikdə, bütün istismarda olan quyular üçün 
müəyyənləşdirilmiş vaxt ərzində müntəzəm tədqiqatlar aparılır və bu 
tədqiqatlar müxtəlif rejimlərdə yerinə yetirilir. 

Texnoloji rejim seçilərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır. 
Mancanaq avadanlığının çarx sürgü qollu mexanizmi, elektrık intiqalına 

və işəsalınma quruluşuna xidməti meydançalarına uyğun rəng ilə 
rənglənməli və çəpərlənməlidir. 

Dəzgahı işə salmadan əvvəl reduktorun əyləc olunmadığına, çəpərlərin 
yerində olduğuna və təhlükəli ərazidə insanların olmadığına əmin 
olunmalıdır. 

Çarx-sürgü qollu qurğunun millərinin yerinin dəyişdirilməsi zamanı və 
ya əvəz edildikdə, kipkəc ştokuna sıxac birləşdirilməli, sürgü qolu isə 
mancanağın dayağına etibarlı şəkildə bərkidilməlidir. 

Quyunun quyu ağzı, ştokun germetikliyinin təmin edilməsi üçün 
qapayıcı armaturlarla və kipkəc quruluşuyla təmin edilməlidir. 

Quyuağzı yığımı, cilalı ştokun kipkəcinin içliyinin dəyişdirilməsinə, 
quyuağzı təzyiqinin və temperaturunun ölçülməyə imkan verməlidir. 

Balansir başlığının ən aşağı halında, kipkəc ştokunun asılqanının traversi 
ilə və ya ştanqsaxlayanla quyuağzı kipkəc arasında 20 sm-dən az olmamaq 
şərtilə məsafə qoyulmalıdır. 

Mancanaq dəzgahının raması texniki kəmərə, 2-dən az olmamaqla, 
müxtəlif hissələrdə qaynaqlanmış yerlə birləşdirici polad keçiricilərin 
köməyi ilə qoşulmalıdır. 

Düzbucaqlı keçiricilərin en kəsik sahəsi 48 mm2-dən, polad divarın 
qalınlığı 4 mm-dən, dairəvi yerlə birləşdiricinin diametri 10 mm-dən az 
olmamalıdır. 

Mancanaq ramasını texniki kalon ilə bir-birinə birləşdirən 
yerləbirləşdiricilər torpaq səthə 0,5 metrdən az olmamaq şərtilə 
yerləşdirilməlidir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, “Neft və qaz 

yataqların işlənməsi və istismarı” – Bakı , 1960 
2. Hansen, Brigham Wheeler, "Smart Technologies for Oil Production with Rod 

Pumping"- Brigham,2018 
3. https://wikipedia.az 
4. https://azkurs.org 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF OIL AND GAS 
FIELD DEVELOPMENT BY OPTIMIZATION OF 

TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
Master:     Academic adviser: 
Mirzayeva Narmin Rubail   dos.Huseynova.D.F 
II year, qrup A2249 

 
One of the most significant issues in the world is the development in 

petroleum industry in terms of use of low-cost and efficient technologies to 
increase the efficiency of oil and gas development, increase oil and gas 
recovery factor and extract residual oil reserves. The applied methods and 
optimization are aimed at increasing the economic efficiency of the field 
development and reducing capital investment. Although the application of 
emerging technologies has a positive effect on maximizing the efficiency of 
heavy oil and non-traditional fields and minimizing damage to the 
environment, the investment and economic costs are often high. During 
development planning, there are several paramaters such as determınatıon of 
proper well locatıon, number of wells that will be drilled, sequence of 
drilling operations, ratio of production to injection wells, limitation for 
flowrate of injection and production. By means of such indicators and 
economıc uncertainties, a lot of potential development  models are obtained. 
Reservoır simulation should be runned many times to get precise result and 
therefore application of it to field development is so expensive.  

Future investigation will focus on EOR technologies in the field of flow 
control, and chemical EOR technologies can be developed with applying 
nanoparticles. Enhanced Oil Recovery-EOR is also called tertiary method 
which combines several techniques to enhance the amount of hydrocarbons 
that might be recovered from existing reserves. There are lots of methods 
which is considered as EOR technology such as water, steam, polymer, 
ASP, chemical flooding, gas injection, addition of nanoparticles, thermal 
methods and etc.  

Nanoparticles (NP) are able to modified and grafted by means of 
specific grouping of atoms in order to supply appropriate property for field 
application. Its application allows to obtain developed water stability, 
appropriate surface wettability and increase in viscosity and it affects 
magnetism, system of fluid and interfacial tension. Although water flooding 
is not very affordable and efficient method by comparison with injection of 
NP, chemical injection is much more suitable. That is whyy, NP should be 
injected with surfactants or water which has low  salinity for boosting effect 
of NP on reservoir. Advantages of NP are regulation of formation fluidity, 
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precluding movement of small particles when low salinity water is injected 
and reduction of adsorbtion ofosurfactans.   

Wettability of reservoir  can be affected by means of NP coated 
surfactants, so oil wet rocks will be replaced by water wet rocks to enhance 
oil recovery. Truva oil field which is located in  north part of Kazakhstan 
has an experience on injection of NP for evaluation of oil and gas selectivity 
of polymeric microparticles in cracked core sample and plugging effect. As 
a result, it is determined that the blocking of polymeric particles in the 
throat and fractured core samples is basically manifested in 3 aspects which 
are agglomeration  and mechanical,  adsorption retention.  

1.  https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-106426-  
2.https://www.researchgate.net/publication/321668350_Review_of_Fiel

d_Development_Optimization_of_Waterflooding_EOR_and_Well_Placeme
nt_Focusing_on_History_Matching_and_Optimization_Algorithms 

 
QAZ-ÖZLÜ PLASTİK  XASSƏLİ NEFT HASİLAT 

EDƏN QUYULARDA QUYU AĞZI PARAMETRLƏRƏ 
ƏSASƏN QUYU DİBİ TƏZYİQİNİN 

TƏYİN OLUNMASI 
Magistr: Elmi rəhbər: 
Xəlilov Xəyyam İlqar oğlu 
II kurs, qrup A2249 
 

Dos. Dadaşzadə M.Ə. 

Dünyada olan neft yataqların bəziləri ayrı neft istehsal edir.Belə 
yataqlara həm Sibirdə,həm də Azərbaycanda rast gəlmək olar.Bu yataqlarda 
çıxarılan neftin tərkibində ayrı komponentlər kimi,asfalten,qətran və parafin 
olur.Belə neftlərə özlü-plastik neftlər deyirlər.Bircins mayelərdə belə 
hərəkət Şvedov düsturu ilə hesablanır.Lakin iki fazalı sistemdə belə 
qarışığın hərəkəti çox az öyrənilmişdir. 

Özlü-plastik maye və qaz qarışığı hərəkət edərkən quyudibindən maye 
və qaz yer üzərindən quyuya verilmiş enerjsi hesabına qaldırılır. Qeyd 
etmək lazımdır ki,qarışığın quyu ağzından yığım məntəqəsinə nəql etmək 
üçün quyu ağzında müəyyən təzyiq yaradılmalıdır.Əgər özlü-plastik qaz 
qarışığı ancaq mayə və qazın təbii enerjisi hesabına qaldırılması olarsa buna 
fontun vurma istismar üsulu deyirlər.Lakin layın təbii enerjisi qarışığı yer 
üzərinə qaldırımaya kifayət edilmirsə,onda quyuya yer səthindən müəyyən 
qədər enerji verilir.Belə istismar üsuluna qazlift istismar üsulu deyilir.Hər 
iki üsulda əsas parametrlərdən biri quyudibi təyziqi adlanir.Bu parametrin 
düzgün təyin olunması,quyu və lay arasında depressiyanın yaranmasına 
səbəb olur.Mayenin tərkibində ayrı komponentlərin olması fontan vurmaya 
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da təsir göstərir.Tədqiqatlar göstərir ki,belə quyularda quyudibi təzyiqi 
mayenin fiziki və kimyəvi xassələrindən asılıdır.Belə özlü-plastik mayenin 
əsas xassələrindən başlanğıc toxunma gərginliyi parametri əsas göstəricilərə 
təsir göstərir. 

Belə ki,qarışığı xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri kimi həqiqi qaz 
saxlama əmsalına və itirilmiş təzyiqə bu parametr geniş təsir edir. 

Deyilənlərə əsasən xüsusi metodika əsasında hesabat tənliyi alınmışdır. 
Buna əsasən belə quyularda quyudibi təzyiqə əsasən quyudibi təzyiqi təyin 
olunmuşdur.Baxılan metodikaya əsasən lay təzyiqi və dinamiki təzyiq 
hesablanır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. A.Mirzəcanzadə , Z.Əhmədov, R.Qurbanov  - Neft layının fizikası 
2. A.Mirzəcanzadə , Z.Əhmədov, R.Qurbanov - Hidravlika 

 
ASFALTEN-QƏTRAN PARAFİN BİRLƏŞMƏLƏRİNİN 

KARBONATLI SÜXURLARDAN NEFTİN 
ÇIXARILMASINDA YARATDIĞI 

MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏR VƏ ONLARA QARŞI 
TƏDBİRLƏR 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Sultanov Bəşir, Eldar    prof.Zeynalov N.E  
II kurs, qrup.A2329 

İşlənilən mövzu karbonatlı süxurlarda quyuların neft veriminə təsir edən 
amillərin araşdıırılması və quyu dibi zonanın effektli təmizlənməsi hesabına 
quyuların məhsuldarlığının artırılmasına həsr olunmuşdur. Respublikada 
tədqiqatçıların uzun müddətdir ki, bu problemin həlli ilə məşğul olmasına 
baxmayaraq indiyə kimi effektli bir tədbir işlənib hazırlanmamışdır. Odur 
ki, bu mürəkkəb problemlə əlaqədar başqa neftçıxarılan rayonlarda görülən 
elmi-tədqiqat işlərinin nəticlərinin  və eləcədə onların istehsalatda tətbiqinin 
effektliyi haqda məlumatların qısaca tədqiqi mütləq lazımdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, karbonat neft yataqları ümumi neft yataqlarının 
(35-45)%-ni təşkil edir.Lakin bu laylardakı neft ehtiyyatı ümumdünya neft 
ehtiyyatının (60-70)%-ni təşkil edir.Bu məlumatlar əyani əyani göstərir ki, 
karbonatlı süxurlarda quyu dibi zonaya effektiv təsir üsullarının işlənib 
hazırlanması istehsalat nöqteyi nəzərdən çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Məlum olduğu kimi, respublikanın quru ərazisində yerləşən neft 
yataqlarının əksəriyyəti uzun müddət işlənmədə olduqlarına baxmayaraq 
burada hələdə böyük həcmdə qalıq neft ehtiyyatları vardır.Bu yataqlarda 
enerji resurslarının tükənməsi onlara təsir üsullarının tətbiqinin 
əhəmiyyətini göstərir.Son zamanlar quyudibi zonadakı asfalten-qətran 
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parafin birləşmələrinin geofiziki xüsusiyyətlərini tənzimləmək və quyudibi 
zonanın təbii keçiriciliyini bərpa etmək məqsədilə termiki, 
termokimyəvi,termoturşu üsullarından və karbohidrogen həlledicilərdən 
istifadə olunur. Lakin bu üsulların təcrübi-sınaq yoxlamasından sonra tətbiqi 
dayandırılmışdır.Görünür sınaqların nəticələri effektsiz olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, süxurlarda yığılan neftlər çox çətin çıxarılan 
neftlər kateqoriyasına aiddir.Çətin çıxarılan neftlərin xarakterik 
xüsusiyyətlərindən biri layların zəif neft verimidir.Odur ki, Əsas 
problemlərdən biri karbonatlı süxurlarda layın neft verminin artırılması 
problemidir. Belə sahələrə Siyəzən neft-qaz çıxarma quyuları misal 
göstərmək olar. 

Karbonatlı süxurlardan istismar olunan neftlər adətən ağır neftlər 
olur.Bu neftlərdəki asfalten birləşmələri süxurun  səthinə çökdüyündən 
turşu süxura təsir edə bilmir. Odur ki, təklif edirik ki, istifadə olunan turşu 
tərkibli reagent eyni zamanda süxur səthindəki asfalten birləşmələrini həll 
etsin.Bu halda asfalten –qətran birləşmələrinin yaratdığı mürəkkəbləşmələr 
aradan qaldırıla bilər 

ƏDƏBİYYAT 
1.Abdullayeva Y.Ə, “Dəniz neftlərinin komponent tərkibi, Azərbaycan Neft 

Təsərrüfatı , 2007 нефтяанское хозяствоsəh 57-62”  
2.Шарифулин А.В, Шарифулин В.Н « Особенности состава  и структура 

органической части нефтяных отложений / Нефтепромсловое дело-2010-с. 39-
45  

3.Самедова Ф.И « Выскобяскые нефти Азербайджана и закономерности 
изменения их свойства/Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2011 с. 99-100 

 
DƏNİZ QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT YATAQLARININ 

İŞLƏNMƏSİNDƏ VƏ İSTİSMARINDA QUMLA 
MÜBARİZƏ 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Orucov Şəmsi Suliddin    dos.S.H.Novruzova 
II kurs, A2239 

 
Yüksək təzyiqli qaz və ya qaz-kondensat yataqlarının istər işlənməsi, 

istərsə də bu yataqlara qazılmış çox dərin quyuların istismarı zamanı 
yaranan problemlərdən biri də quyu məhsulunda qumun olmasıdır. Kövrək 
süxurlardan təşkil olunmuş məhsuldar layın müxtəlif səbəblərdən 
dağılmasına görə yaranan bu mürəkkəbləşmənin həlli öz aktuallığını həm 
köhnə (Qaradağ, Qalmaz və s.), həm də yeni (Ümid, Günəşli, Şah-dəniz və 
s.) yataqlarda qoruyub saxlayır. 
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Bu problemin həlli vacib olduğundan dünya neft-qaz təcrübəsində çoxlu 
tədqiqatlar aparılmış və əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, quyu 
məsulunda qumun minimuma endirilməsi üçün aşağıdakı təkliflər verilir: 

Layın perforatorlar vasitəsi ilə təkrar açılması əvəzinə, quyudibi 
süzgəclərdən istifadə; 

1. Optimal depressiya ilə quyunun istismar edilməsi; 
2. Tənzimləyicilərin (ştuserlərin) diametrlərinin düzgün seçilməsi; 
3. Layın təkrar açılmanın turşu ilə aparılması üçün Mg qırıntılı sement 

məhlulundan istifadə və s. 
Hər şeydən öncə quyu məhsulunda qum təzahürünün olmaması üçün 

görülən tədbirlər yatağın  işlənmə layihəsi hazırlanarkən  prioritet məsələ 
kimi qiymətləndirilməlidir. Yuxarıda qeyd etdiyim bütün tədbirlərin 
görülməsinə baxmayaraq, qumla bağlı yaranan problemlər hələ də 
qalmaqdadır. Bu problemlərə süzgəc zonanın qumla tutulması, I və ya II 
cərgə lift borularında ayrı ayrılıqda və ya eyni zamanda yaranan pilləli qum 
tıxacları, qumun təsirindən quyu daxili avadanlıqların deformasiyası 
(“yeyilməsi”) və s. bariz nümunələrdir. Bu kimi problemlərin həlli də 
istismar prosesində ən aktual məsələlərdəndir. 

ƏDƏBİYYAT 
1.Dəniz qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi nəzəriyyəsi və istismar 

texnologiyası, T.Ş.Salavatov, Ş.Z.İsmayılov, Bakı-2017. 
2.Dəniz yataqlarının neft-qaz laylarının və quyularının qazohidrodinamik 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
ПОСЛЕ ГИДРОРАЗРЫВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТИПОВЫХ КРИВЫХ 
Магистрант :   Научный руководитель: 
Zhang Zheng    доцент Мустафаев А.А. 
2 курс гр.R2239 

 
При вскрытии низкопроницаемых пластов для интенсификации 

притока к забоям газовых скважин рекомендуется осуществление* 
гидравлического разрыва пласта. Анализ поведения давления при 
закрытии указанных скважин, эксплуатирующих гидравлически 
растресканные коллектора важен для оценки успешности ГРП и 
прогноза дальнейшего поведения пород. 
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При подготовке магистерской диссертации был проведен обзор 
методов анализа исследований в скважинах, добывающих из 
гидравлически нарушенных пород. 

Особенностью трещиноватых пород, окружающих скважину после' 
ГРП, является разнообразие типов притока, включающих линейный 
поток в трещине, билинейный (линейный из пласта в трещину и 
линейный в трещине), линейный поток в пласте, эллиптический и 
псевдорадиальный. 

Анализ КВД в скважинах с ГРП помимо успешности гидроразрыва 
позволяет оценить протяженность и проводимость трещин, а также 
проницаемость пласта. 

Рекомендуемые в магистерской диссертации типовые кривые 
обладают тем преимуществом, что они применимы для всего спектра 
режимов потока флюида, включая промежуточное состояние. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Дж.Ли., Р.А.Ваттенбаргер Инжиниринг газовых резервуаров, пер.с 

английского, М., Ижевск, 2014, 944 стр. 
2.Kazemi, H: “Pressure Transient Analysis in Naturally Fractured With Uniform 

Fracture Distribution”, SPEJ (Dec.1969) 451-62; Trans., AİME, 246 
 

LAY SİSTEMİNƏ NƏZARƏTİN APARILMASI 
ƏSASINDA QALIQ KARBOHİDROGEN 

EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Rəzzaqov Nicat Rüfət oğlu  dos. Məmmədova Y.V. 
II kurs, qrup A2249 

Neft və qaz yataqlarının inkişafı onun idarə olunması ilə sıx əlaqədardır, 
bu isə lay sisteminə səmərəli keçidin müəyyənləşdirilməsini və 
proqnozlaşdırılmasını tələb edir. Bu, bilavasitə neft və qaz hasilatı 
prosesinin son inkişaf həddinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədardır. 

Belə halda əsas şərt inkişaf strategiyasının düzgün seçimi, texnoloji 
göstəricilərin proqnozlaşdırılmasının səmərəsi, geoloji,  texniki tədbirlərin 
vaxtında keçirilməsidir. Neft yataqlarının istismarı zamanı proseslərdə 
həlledici rolu neftin çıxarılması və suyun təbəqəyə vurulması tempinin 
düzgün müəyyənləşdirilməsi oynayır. Lay sisteminə eyni cür təsir onun 
inkişafının bir mərhələsində müsbət nəticəyə, başqa mərhələsində mənfi 
nəticəyə gətirib çıxarar və yaxud ümumiyyətlə hiss olunacaq təsir 
göstərməz. Bununla əlaqədar olaraq, inkişaf mərhələlərinin idarəçilik 
təsirlərinə həssaslığının klassifikasiyası zərurəti meydana gəlir. 

Hər səviyyə mərtəbələri üçün sistemləşdirilmiş belə məsələləri kifayət 
qədər detallaşdırılmış konkret vəzifələrə ayırmaq olar. Ancaq lay sisteminin 
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müxtəlif səviyyələrdə inkişafının son həddinin müəyyən edilməsinin 
vacibliyi və hər son diapozon çərçivəsində işinin xüsusiyyətlərinin 
detallaşdırılması bu təbəqələr üçün eyni olmalıdır.  

Lay sisteminin inkişafının xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
karbohidrogen yataqlarının inkişafının taktika və strategiya seçimi neft və 
qaz çıxarmanın effektivliyinin artırılması məsələlərinin həllində çox 
aktualdır. 

ƏDƏBİYYAT 
1.Fundamentals of reservoir engineering - LP. DAKE 

 
BORU KƏMƏRLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZ 
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Magistr:     Elmi rəhbər:  
Nəbiyev Elçin Yasin   dos. B.Ş.Şahpələngova 
II kurs. Qrup A-2329 

 
Boru kəməri ilə qaz nəqlinin ən vacib problemlərindən biri sahənin və 

magistral boru kəmərlərinin xətti hissəsinin normal vəziyyətinin 
qorunmamasıdır. Tədqiqatlar əsasında magistral qaz kəmərlərinin orta 
işləmə müddətinin proqnozlaşdırılmasının mümkün olması müəyyən 
olunmuşdur. Normal şəraitdə işləyən yeraltı boru kəmərləri ən azı onilliklər 
ərzində qorunub saxlanılır. Məsələn, ABŞ-da iyirmi ildir istismarda olan 
bəzi boru kəmərləri tamamilə qorunur və təmirə ehtiyac duymur. Bu, yeraltı 
və yerüstü boru kəmərlərinin vəziyyətinin sistematik şəkildə izlənilməsinə 
və ortaya çıxan qüsurların vaxtında aradan qaldırılmasına böyük diqqət 
göstərilməsi ilə asanlaşdırılır [1]. 

Bir qayda olaraq, boru kəmərlərindəki qüsurların əksəriyyəti yer və təbii 
şərait, bir sıra çətinliklər və yüksək maddi xərclərlə əlaqəli olan korroziya 
və mexaniki zədələnmə nəticəsində ortaya çıxır. Boru kəmərinin birbaşa 
vizual yoxlanılması üçün onun açılması iqtisadi cəhətdən əsassızdır. Bundan 
əlavə, boru kəmərinin yalnız xarici səthi yoxlanıla bilər. Buna görə də son 
illərdə ölkəmizdə və xaricdə ixtisaslaşmış tədqiqat və dizayn təşkilatlarının 
səyləri yeraltı və yerüstü yataqların, əsas neft məhsulları boru kəmərlərinin 
vəziyyətini onların açılmadan müəyyənləşdirilməsi probleminin həllinə 
yönəldilmişdir [2].  

2000-ci ildən bəri təbii qaza olan ümumi qlobal tələbatın illik 2.7% 
artdığı təxmin edilir. Bu dövrdə mayeləşdirilmiş təbii qaza olan tələbat ildə 
7.6% artmışdır.  

Mütəxəssislərin fikrincə, qlobal qaza olan tələbat davamlı artmaqda 
davam edəcək. Beynəlxalq Enerji Agentliyi, təbii qazın dünya 
iqtisadiyyatındakı payının 2010-cu ildəki 21% -dən 2035-ci ildə 25% -ə 
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yüksələcəyini təxmin etmişdir. Agentlik, 2035-ci ilədək qlobal təbii qaza 
olan tələbatın illik 1.6% artacağını proqnozlaşdırır. Bu rəqəm neft üçün 
gözlənilən artım sürətinin iki qatından çoxdur. Mayeləşdirilmiş təbii qaza 
(MTQ)  tələbatın 2020-ci ildən sonra da artmağa davam edəcəyi (lakin daha 
yavaş bir sürətlə, ildə təxminən 2-3%) gözlənilir.  

Qaz rezervüarlarının və boru kəmərlərinin effektiv və təhlükəsiz 
istismarı zamanı bir sıra xarakterik problemlər yaranır. Bu problemlər 
istehsalın daimi xarakteri, xüsusi saxlama tələbləri və mayeləşdirilmiş təbii 
qazın (MTQ) ixracının tezliyi ilə əlaqələndirilir. Problemlərin təhlili 
göstərdi ki, MTQ saxlama və nəqliyyat sistemləri üçün effektiv texnoloji 
parametrlərin seçilməsi vacibdir. MTQ saxlama tank təsərrüfatının və onun 
daşınması üçün tanker donanmasının konfiqurasiyasını müəyyən etmək 
üçün ixtisaslaşmış bir modelin hazırlanması tələb olunur[3,4].  

Fövqəladə halların ümumi sayının ən çox 20-30 faizinin araşdırıldığı və 
təhlil edildiyi müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, qəzaların təsnifatında 
"sızma" və ya nasazlıq kimi səhvlər tez-tez baş verir. Buna görə magistral 
qaz boru kəmərlərinin xətti hissəsinin mümkün nasazlıqlarını düzgün və tam 
təsnif etmək lazımdır. Magistral qaz kəmərinin xətti hissəsinin sıradan 
çıxması əsasən struktur elementlərdəki qüsurların məcmu təsirinə görə baş 
verir. Magistral qaz kəmərinin xətti hissəsinin hazırda qeydə alınan 
nasazlıqları əsasən onun iki əsas struktur elementinin - boru kəməri 
metalının və ya qaynaqlı birləşmələrinin düzgün seçilməməsidir. Bu hal 
boru seksiyası materialının və ya qaynaq birləşmələri – A qrupu 
elementlərinin çatışmamazlığı nəticəsində baş verə bilir. Magistral qaz 
kəmərinin xətti hissəsinin nasazlığı borular seksiyası metalının 
hermetikliyinin itməsi ilə xarakterizə olunan digər konstruktiv elementlərin 
və ya qaynaq  birləşmələrinin – B qrupu elementlərinin  çatışmamazlığı  ilə 
bağlıdır. 7 konstruktiv elementdən ibarət, 2 haldan - işləyən və işləməyən -
birinin vəziyyətində olan obyektin hal sayı: K = 27 = 128 olur.  Beləliklə, 
boru xəttinin sıradan çıxmasına elə nasazlıq halı kombinasiyaları səbəb ola 
bilər ki, bunlara da metalın və ya qaynaq birləşmələrinin  sıradan çıxması 
aiddir. Bu zaman  nazaslıq halının sayı: 

  -yə bərabər olar.  
Bu da o deməkdir ki, sistemin 31 vəziyyəti əsas qaz kəmərinin sıradan 

çıxmasına səbəb olur. Boru kəmərindəki qəza vəziyyəti aşağıdakı hallarda 
qeyd olunur: 

boruların əsas metalının dağılması; 
qaz kəmərinin qaynaq birləşmələrinin dağılması.  

622
2
128

=-
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Üstəlik,  , burada  - boru metalının dağılması 

səbəbindən nasazlıq ehtimalı, qaynaqlanmış birləşmələrin dağılması 

səbəbindən qəza ehtimalıdır.   aşağıdakı ifadədən tapılır [9-10]: 

 
 ,  

Burada,  - A qrupunun konstruktiv elementlərinin birbaşa 
dağılması  səbəbindən nasazlıq ehtimalı; 

 - B qrupunun konstruktiv elementlərinin birbaşa dağılması  
səbəbindən nasazlıq ehtimalı; 

Statistik məlumatlara əsasən:  

, ,    . olduğu 
müəyyən edilmişdir. 

Beləliklə,       

.  olur 
 

NƏTİCƏ 
Nəticə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, alınan məlumatlara əsasən 

magistral qaz kəmərlərinin orta işləmə müddətini proqnozlaşdırmaq 
mümkündür. Təhlükəsiz fəaliyətin təmin olunması məqsədilə qəbul olunan 
qərarlar konsepsiyasının həyata keçirilməsi üçün hər hansı ekspert 
qiymətləndirməsinə əsaslanan amillərin müqayisəsini təmin edən üsullardan 
istifadə etmək lazımdır. Bu üsullara iyerarxiya analiz üsullarını misal 
göstərmək olar.  
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Bir çox mürəkkəb məsələləri həll etmək üçün quyularda və laylarda 

tədqiqatlar aparılmalıdır. Belə məsələləri həll etmək üçün xüsusi 
metodlardan istifadə olunur. Bu metodlar iki böyük qrupa ayrılırlar. Bunlar 
əsasən qərarlaşmış və qərarlaşmamış rejimlərdə tədqiqatlar aparılmasıdır. 
Qərarlaşmamış rejimə ədəbiyyatda qeyri-stasionar axımlar da deyirlər. Belə 
proseslərdə hərəkəti xarakterizə edən parametrlərin zamandan asılılığı 
nəzərə alınmır. 

Qeyri-stasionar rejimdə quyular iki üsulla tədqiq olunur. Bunlardan biri 
quyularda səviyyənin izlənməsi, digəri isə quyudibi təzyiqinin 
bərpaolunması əyrisini qurmaqdır. Baxılan məsələdə əsasən ikinci üsulla 
tədqiqat aparılır. Burada məsələni bir qədər də əsaslandırmaq üçün skin-
zonası nəzərə alınmaqla quyudibi təzyiqinin bərpaolunma əyrisi ilə quyular 
tədqiq olunur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bu üsulla quyudibi təzyiqinin dəyişilməsi 
izlənilir. Bu zaman quyu istismar prosesindən ayrılmadan ondan hasilat əldə 
olunur və rejim dəyişməklə vaxtaşırı olaraq quyu təzyiqinin dəyişilməsi 
qeyd edilir. Alınmış ölçülər əsasında təzyiq və vaxt arasında qrafik asılılıq 
qurulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, quyudibi təzyiqinin bərpaolunma əyrisinin 
işlənməsi bir çox üsullarla aparılır. Baxılan məsələdə bu üsullardan biri 
nəzərdən keçirilir. Bu üsulda təzyiqin layda paylanmasını xarakterizə edən 
asılılıqların alınmasını sadələşdirməklə qəbul olunur ki, lay sonsuz 
böyükdür və quyu radiusu laya görə çox kiçikdir, quyu dayandırılmadıqda 
hasilat sabit saxlanılır, quyu dayandırıldıqda laydan quyuya maye xını 
dərhal kəsilir. Baxılan şəraitdə quyudakı cari depressiya təyin olunur. Buna 
əsasən skin-faktoru nəzərə alınmaqla layın keçiriciliyi, pyezokeçiriciliyi, 
quyuda yaranan maksimal təzyiq təyin olunur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, skin-faktor ən çox layın fiziki parametrlərinə, 
leçiriciliyə, məsaməliliyinə təsir edir. Bu aparılan tədqiqatlar nəticəsində 
quyu dibində aparılan işlər əvvəlcədən təyin olunur. 
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Acquisition of a wide range of chemical products from hydrocarbon raw 

materials through petrochemical synthesis is associated with the perspective 
development of the national economy. In this regard, the development of 
this sector is always relevant. 

The main raw materials in the modern chemical industry are low-
molecular olefins. The main source of low-molecular olefins is the pyrolysis 
process, which is a thermo-catalytic process of hydrocarbon gases and 
petroleum products. 

The purpose of this paper was to investigate the intensity of the catalytic 
pyrolysis process. It is known that currently the main raw material for the 
process of thermal pyrolysis in our country is a disposable distillate gasoline 
as classic raw material. However, the application of catalysts in this process 
is constantly being developed and studied. 

The use of a catalyst with a basic microspheric zeolite for the production 
of low-molecular olefins has been studied in more detail. 

Table 1:  
Results of products obtained in the process of pyrolysis with/without the 

presence of water vapor  
Components Concentration of gaseous products (C1-C4) in the reaction zone 

at different temperatures, T0C 
600 650 700 600 650 700 600 650 700 

Without water 
vapor 

In the presence of water vapor 

3.5 s 0.5-0.55 s 3.5 s 
Hydrogen 0.78 0.79 1.06 0.78 1.13 0.97 1.52 1.29 1.99 
Methane 6.52 9.70 15.72 2.77 3.94 3.84 6.31 8.74 15.15 
Ethan 10.62 5.53 9.08 2.53 3.66 4.29 2.22 3.29 4.78 
Propane 10.35 8.16 4.67 14.29 9.12 5.49 6.59 4.99 2.16 
Butane 9.93 9.08 5.36 16.26 10.61 8.81 9.61 8.69 3.26 
i-butane 17.54 11.61 4.49 13.99 10.19 7.08 10.59 6.74 3.18 
Ethylene 6.45 10.03 17.14 7.10 13.43 21.03 7.94 11.44 20.01 
Propylene 27.74 29.13 25.41 32.03 34.26 33.91 36.64 32.25 32.75 
Σbutene 10.08 15.98 16.32 10.25 13.66 14.56 18.59 22.06 14.56 
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Divinyl 0 0 0.75 0 0 0 0 0 2.15 
The amount of 
olefin in the 
gas, %(wt). 

44.26 55.13 58.87 49.38 61.36 69.51 63.17 65.76 67.32 

Yield of olefin, 
(C1-C4) %(wt). 

9.62 16.51 28.21 4.19 6.36 19.29 11.19 18.87 37.94 

Yield of 
ethylene and 
propylene,% 
(wt). 

7.43 11.72 20.39 3.32 5.00 15.25 7.90 12.54 29.74 

Gas formation, 
%(wt). 

21.73 29.94 47.92 8.48 10.77 27.76 17.72 28.70 56.36 

First of all, we carried out catalytic pyrolysis of disposable gasoline 
using Azerbaijani zeolites without water vapor. It is known that the use of 
water vapor leads to the process of coking and in some cases increases the 
yield of the target product. However, the literature we studied showed that 
water vapor reduces the activity of the catalyst without changing the 
selectivity [1]. 

When applying zeolite and zeolite-containing catalysts to the pyrolysis 
process, the authors [2-6] showed that there are two types of acid centers on 
the surface of catalysts: Brensteda-based and Huisa-based. 

Brenstov centers predominate on the surface of the catalyst. These 
centers are characterized as potentially bransted acid centers. The relative 
surface area decreases when the catalytic pyrolysis process is carried out at 
high temperatures without the presence of water vapor. This process mainly 
applies to amorphous alumysilicate catalysts. The reason for this is the 
dehydrogenation process, in which hydroxyl groups combined with 
aluminum atoms are released from the surface of the catalyst. In this case, a 
certain amount of water vapor is obtained. This reduced the activity of the 
catalyst. Thus, first the strong acid centers weaken on the surface of the 
catalyst. At this point, only Lewis centers begin to form and acid vapors are 
formed, which weakens the catalyst - negatively damaged centers are 
formed, as shown in the table above. 

When the process is carried out with the participation of water vapor, the 
Brandstov acid centers are restored, and the balance between the two types 
of centers is restored. 

On the other hand, in the process of pyrolysis without the presence of 
water vapor, carbon ions or radicals are more likely to collide with each 
other, surrounded by other reaction particles. When the process is carried 
out with water vapor, the mixture dissolves in each other and the recovery 
of radicals is weakened. When comparing the presence of water vapor and 
the process of pyrolysis without water vapor, we see that the amount of 
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olefins in the pyrolysis gas during the same contact period is higher than the 
yield from pyrolysis pyrolysis without water vapor. Based on the obtained 
results, it can be said that such a good result can be obtained with or without 
the presence of water vapor by changing the structure of the acid center of 
the catalyst at high temperatures. 
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Главной причиной совершенствования технологий производства 

моторных масел является необходимость ужесточения требования к их 
качеству и улучшения их экологических свойств. На сегодняшний день 
необходимы моторные масла с высоким индексом вязкости, 
окислительной стабильностью и минимальным содержанием вредных 
веществ. Процесс многоступенчатой селективной очистки позволяет 
получить моторные масла наилучшего качества. 

В данной научной работе был исследован процесс 
многоступенчатой селективной очистки моторных масел и найдены 
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оптимальные условия очистки с использованием N-метилпирролидона 
в качестве растворителя.  

Результаты показали, что этот метод очистки моторного масла при 
соответствующих экспериментальных условиях от ароматических 
углеводородов, кислородсодержащих соединений, серы (≤0,03%) и 
полициклических ароматических углеводородов с короткими 
боковыми цепями увеличил индекс вязкости выше 95 и снизил 
кислотное число до 2.1 мг KOH/г. По результатам исследования 
показатели избирательности по удерживающей способности 
растворителя N-метилпирролидона безводного выше. N-
метилпирролидон являясь акцептором электронов образует комплекс с 
ароматическими углеводородами, в составе которого содержатся две 
молекулы ароматического донора и одна молекула N-
метилпирролидона. Таким образом, в отличие от многих полярных 
растворителей, N-метилпирролидон при очистке масляных фракций 
взаимодействует с нежелательными углеводородами и гетеро-
примесями как за счет ван-дер-ваальсовых сил так и 
комплексообразования благодаря акцепторным свойствам. 

 Удаление смолистых веществ и полициклических аренов с 
короткими боковыми цепями способствовали понижению коксуемости 
масел. Удаление смолистых веществ и непредельных углеводородов 
значительно увеличило термоокислительную способность. Далее 
полученные рафинаты были подвергнуты процессу 
гидродепарафинизации. Также была составлена технологическая схема 
процесса селективной очистки в присутствии N-метилпирролидона. 
Произведён расчёт селективной очистки моторных масел N-метил 
пирролидоном. 
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It is known that the acid-base properties of the surface of heterogeneous 
catalysts quite often correlate with their catalytic properties. In this regard, 
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we studied the dependence of the activity of binary cerium-copper-
containing catalysts in the reaction of ethanol conversion on their acidity. 
As a measure of the acidity of the surface we took the rate of the 
isomerization of butene-1 to butenes-2. 

The activity of the synthesized catalysts in the reaction of ethanol 
conversion and butene-1 isomerization was studied on a flow-through unit 
at a volumetric feed rate of 1200 h-1 in the temperature range 100-500°C. 
Studies have shown that the products of the reaction of ethanol conversion 
on cerium-copper oxide catalysts are acetaldehyde, ethyl acetate, acetone, 
ethylene and carbon dioxide. It is found that the ethanol conversion reaction 
starts at 150°C. At this temperature, 1.7% ethylene and 17.6% acetaldehyde 
are formed. A further increase in temperature leads to the formation of other 
reaction products. With an increase in temperature, the yield of 
acetaldehyde increases up to 44.4% at 350°C and then decreases to 23.5% at 
450°C. The yield of ethylene with an increase in the reaction temperature 
also passes through a maximum at 350°C and its maximum yield is 9.6%. 
The formation of ethyl acetate begins at 200°C and its yield also passes 
through a maximum and is 8.9% at 300°C. The conversion of ethanol on the 
studied catalyst at 450°C reaches 80.6%. 

The study of the reaction of isomerization of butene-1 to butenes-2 
showed that cerium-copper oxide catalysts have very low activity in the 
reaction of isomerization of butene-1 to trans and cis butenes-2. Obtained 
results showed that at temperatures up to 250°C, samples rich in copper are 
active in the isomerization of butene-1 into butenes-2, while samples 
enriched in cerium are active at higher temperatures. 

As is known, the acid-base properties of the surface of heterogeneous 
catalysts have a definite effect on their activity. We studied the dependences 
of the yields of acetaldehyde, ethyl acetate, acetone, and carbon dioxide in 
the conversion of ethanol to cerium-copper oxide catalysts on the degree of 
butene-1 isomerization results of which are shown in figure 1.  
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Figure 1. Dependence of the activity of cerium-copper catalysts in the 
reaction of ethanol dehydrogenation on the degree of isomerization of 1-
butene into 2-butenes (Т = 300°С) 

It can be seen from figure 1 that with an increase in the degree of 
isomerization, the yield of ethyl acetate decreases, while the yield of 
acetaldehyde passes through a maximum. These data allow us to assume 
that, in the reaction of ethanol conversion on cerium – copper oxide 
catalysts, the formation of ethyl acetate occurs at centers of basic nature, 
and the formation of acetaldehyde at acid sites of moderate strength. 
Obtained results also shows that the yields of acetone and carbon dioxide 
change in same way with a change in the degree of butene-1 isomerization. 
From this it can be assumed that the formation of these products occurs at 
the same centers. 

REFERENCES 
1. P.Forzatti, F.Trifiro, P.L.Villa. “The role of surface acidic centers in the 

extensive oxidation of 1-butene over molybdenum oxide-based catalysts” Journal of 
Catalysis, 1978, v.52, N 3, p. 389-396 

 
THE USE OF UREA TO OBTAİN A COMPOSİTİON 
FOR CLEANİNG SURFACES FROM DEPOSİT OF 

SALTS OXİDES AND METAL HYDROXİDES 
Master:      Scientific adviser: 
Tagiyev Elshad Isa oglu                                 Dos. Ayralova T.I. 
II course, qr. A3219. 

 
Urea is also widely used in industry. Many valuable urea-based plastics 

and resins are widely used in construction, engineering and other fields. The 
ability of urea crystals to form complexes with alkanes plays an important 
role in the deparaffinization of oil. A number of drugs based on urea 
derivatives have been developed. This work refers to methods of obtaining 
funds used in industry and in everyday life for chemical removal from 
surfaces of scale, corrosion products, efflorescence of various types. A 
number of urea-based cleansers have also been developed. 

The method involves the interaction of urea and a liquid acid component 
from the list - nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, 
hydrofluoric acid or mixtures thereof, while the interaction is carried out by 
dosing the acid component to urea dissolved in water, or by dosing urea in 
solid the aggregate form to the acid component so that the temperature of 
the mixture does not exceed 65°C, after which the mixture is kept at a 
temperature of 40-45°C for 20 minutes, cooled to 12-17°C and the solid 
aggregate form is isolated by filtration. A variant of the method includes the 
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interaction of urea and a gaseous acid component from the list - hydrogen 
chloride, hydrogen fluoride, nitric oxide, sulfur oxide or mixtures thereof, 
while the interaction is carried out by bubbling the gaseous acid component 
into an aqueous solution of urea and stirring the mixture or by dosing urea 
in a solid aggregate form to the gaseous acid component in a fluidized bed 
reactor. A variant of the method includes interaction in solid aggregate form 
of urea and an acid component from the list - phosphorus oxide, ammonium 
nitrate, oxalic acid or mixtures thereof, the interaction is carried out by 
simultaneous dosage of the components in a screw-type mixing reactor, 
while the temperature on the wall of the reactor mixer should not exceed 
45°C. 
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Bəşəriyyətin inkişaf səviyyəsi əhalinin artımı və istehsalatın daim 
genişlənməsi müxtəlif çeşidli tullantıların artmasına səbəb olur. Belə 
tullantılardan biri də elektrik və elektron tullantılarıdır qısa E-tullantılar) və 
son illər ümumi bərk tullantılara nəzərən onların kütlə payı artmaqdadır. 
Elektrik və elektron tullantıları istismar müddətini başa vurmuş elektron 
cihaz və məmulatlarının tullantılarına deyilir. Onlara misal kompüterləri, 
televizorları, monitorları, noutbukları, mobil telefonları, 
videomaqnitofonları, musiqi mərkəzlərini, nüsxə çıxaran cihazları, faks 
maşınları, məişətdə istifadə edilən elektrik və elektron cihazlarını, batareya 
və akkumulyatorları misal göstərmək olar. Elektron tullantılarında bir sıra 
ekoloji təhlükəli zərərli maddələr (civə, kadmium, freon, radioaktiv 
elementlər, toksiki üzvi birləşmələr) olmaqla yanaşı iqtisadi əhəmiyyət kəsb 
edən elementlərin (qara,əlvan və nəcib metallar, plasmas, şüşə və s.) də 
olması real maddi sərvət kimi qiymətləndirməyə imkan verir. 

Artıq bəşəriyyəti elektron cihazsız təsəvvür etmək mümkün deyil. 
İnsanların daha müasir, keyfiyyətli və prinsipcə yeni  müasir elektron 



 

 
61 

cihazlarına olan tələbatı günü-gündən artır. Bu isə elektron cihazlarının 
istismar müddətini azaldır və onların daha tez tullantıya çevrilməsinə kömək 
edir. Bu gün istənilən ölkədə elektron tullantıları  bütün tullantıların böyük 
bir hissəsini təşkil edir. Avropa birliyində aparılan statistik məlumatlar 
göstərir ki, elektron tullantıların yaranma sürəti digər məişət tullantılarının 
əmələ gəlmə sürətindən təqribən üç dəfə çoxdur. İl ərzində dünyada 50 
milyon ton elektron tullantıları əmələ gəlir. Hesab edilir ki, yaxın beş il 
ərzində elektron tullantılarının miqdarı 30% artacaqdır. Bu səbəbdən yaxın 
gələcəkdə elektron tullantıları ilə bağlı problemlər daha da kəskinləşə bilər 
və ona görə də elektron tullantılarının ekoloji təmiz variantda 
utilləşdirilməsinə və təkrar emalına xüsusi fikir verilməlidir. Elektron 
tullantıları çeşidi və tərkibi çox mürəkkəbdir, kifayət qədər böyük həcmə 
malikdirlər. Onların yığılması, daşınması və emalı iri həcmli qurğu və 
avadanlıqlar, maşın və mexanizmlər tərəfindən həyata keçirilir. Yəni 
elektron tullantıların kompleks emalının təşkili böyük miqdar ilkin kapital 
qoyuluşu tələb edir və çox ehtimal ki, bu təkrar emal sahəsinin hərtərəfli 
inkişaf etməməsinin səbəblərindən biri də budur. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə elektrik və elektron tullantıların yığılması və 
utilləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi qanunvericilik aktları  mövcuddur. 
Azərbaycan Respublikasında müvafiq hüquqi-normativ sənədlər hələlik 
hazırlanmamışdır. Azərbaycanın kimya sənayesinin inkişafı doktrinasında  
tullantılardan istifadə edilməsinə xüsusi fikir verilir. Lakin qeyd etdiyimiz 
kimi elektron tullantıları yeni növ, prinsipcə fərqli tullantılardır və onların 
təkrar emalı məsələləri respublika qanunvericilik aktları ilə təsdiq 
edilməlidir. Bir sözlə elektron tullantıların təkrar emalı ilə əlaqədar lazım 
olan bütün sənədlər hazırlanmalıdır. 

Bir sıra beynəlxalq konsepsiyaların direktivlərinə görə tullantıların, o 
cümlədən elektron tullantıların idarə olunması hər bir ölkənin daxili 
məsələsidir və onları digər ölkələrə daşımaq olmaz. Azərbaycanda il ərzində 
yaranan EE tullantılarının  adambaşına düşən miqdarı təqribən 6,7 kq təşkil 
edir və bu rəqəm yaxın gələcəkdə bir neçə dəfə arta bilər. Respublikamızda 
elektron tullantılarının dəqiq hesabatı aparılmır. Ona görə də EE 
tullantılarının artım dinamikası, bazarı, idarə olunması ilə bağlı məsələlərin 
digər ölkələrdəki vəziyyəti ilə müqayisə etməyin daha məqsədyönlü 
olduğunu nəzərə alaq. Bu baxımdan ölkə daxilində E-tullantıların optimal 
idarə olunma sisteminin yaradılmasına aid normativ-hüquqi bazanın 
yaradılması aktual bir məsələdir. Azərbaycan Respublikasında bu sahədə 
hüquqi-normativ sənədlər hələlik yoxdur və belə hüquqi-normativ sənədin 
hazırlanmasında Avropa birliyi və şərqi Avropa ölkələrinin son 20-25 ildə 
əldə etdikləri praktiki nəticələrdən istifadənin mümkünlüyü göstərilmişdir. 
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Elektron tullantılara eləcə də atılan çap lövhələri aiddir, onlar bu tip 
tullantıların ümumi həcminin təxminən 3%-ni təşkil etsə də, tərkiblərindəki 
zəhərli maddələrin yüksək konsentrasiyası nəticəsində çox təhlükəlidirlər. 
Düzgün ləğv edilməyən bu cür tullantılar ekosistemə, onun həm biotik, həm 
də abiotik hissələrinə mənfi təsir göstərir. Müxtəlif yüksək zəhərli 
materialların və ağır metalların olması, onların tullantı sahəsində 
basdırılmasını və ya sadəcə yandırılmasını belə tullantıları idarə etmək üçün 
qəbuledilməz metodlar kimi hesab edir. Ona görə də elektron tullantıların 
ləğv edilməsinin ən optimal üsulu onları təkrar emal etməkdir. 

Elektron tullantıların ətraf mühit üçün böyük bir təhlükə olduğu ilə 
yanaşı, mobil telefonların və fərdi kompüterlərin istehsalında, dünyada hər 
il istehsal edilən qızıl, gümüş və palladiumun mühüm payı olduğunu qeyd 
etmək lazımdır. Əlbəttə ki, ayrı-ayrı cihazlarda qiymətli metalların miqdarı 
çox azdır, amma qlobal miqyasda onların miqdarı nəzərə alınacaq dərəcədə 
çoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qiymətli metalların mikrosxemlərdən və 
digər cihazlardan çıxarılması müəyyən texnoloji cətinliklə bağlıdır. Buna 
baxmayaraq, son nəticədə onların ayrılması iqtisadi səmərəli olmaqla yanaşı 
ehtiyatdan istifadə indeksi çox böyük olan bu elementlərin resirkulyasına 
səbəb olur. 

İri məişət texnikasının orta çəkisinin 60 kq olduğunu qəbul etsək, bir il 
ərzində əhalinin təxminən 550 min ton böyük məişət texnikası almasını 
qeyd etmək olar. Qəbul etsək ki, 70% halda yeni avadanlıqlar köhnəni əvəz 
edir, onda ildə 350 min ton soyuducu və paltaryuyucu maşınlar atılır. Dünya 
praktikası göstərir ki, EE-tullantılarının, o cümlədən məişətdə istifadə edilən 
elektrotexniki tullantıların həcmi onların illik satış həcminə görə təyin edilə 
bilər. 

Xarici tədqiqatçıların verilənlərinə görə, məişət EE-tullantıları ümumi 
həcmin təxminən 25%-ni təşkil edir. Əhalidən başqa belə tullantılar 
idarələrdə, sənaye müəssisələrində, habelə ləğv olunan hərbi texnika 
şəklində yaranır. Bu nisbətləri nəzərə alsaq, yaranan EE-tullantılarının illik 
həcminin təxminən 3-5,5 milyon ton təşkil etməsini qeyd etmək olar, EE-
tullantılarının yaranma dinamikası –illik artımı ~2-3% təşkil edir. 
Markets&Markets firmasının məlumatına görə 2020-ci ildə dünyada 
elektron tullantılarının həcmi 100 mln.tona çatacaqdır. Müqayisə üçün qeyd 
edək ki 2011-ci ildə bu tullantıların həcmi 41,5 mln. ton olmuşdur. 

Beləliklə, elektron tullantılar zərərli olmaqla yanaşı çox qiymətli 
xammaldır, real sərvətdir və onların kompleks emalının praktiki təşkili 
dövlət əhəmiyyətli bir məsələdir. Dünya praktikası göstərir ki, elektron 
tullantılardakı qiymətli komponentlərin çıxarılması iqtisadi səmərəlidir. 
Digər tərəfdən emal sahələrinin təşkili ilə elektron tullantıların ətraf  mühitə 
vurduğu zərərin minimuma endirilməsi daha vacib ekoloji məsələdir. Həm 
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ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan elektron tullantılarının kompleks emalı 
problemi mümkün qədər tez həll edilməlidir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Ağayev , B.S. Elektron tullantılarının utilləşdirilməsinin ekoloji və 

texnoloji aspektləri / B.S. Ağayev , M.M. Ibişova // AzTU Gənclər və elmi 
innovasiyalar konfransi. - Bakı, 2018. - S. 457-459 . 

2. Кaк осуществляется перерaботкa электроники?[Электронный 
ресурс]  – Режим доступa:/https://nature-time.ru/2015/03/kak-
osushhestvlyaetsya-pererabotka-elektroniki/ 

3. Elektron tullantılardan yaşıl İkt-yə doğru: problemlər və həllər// 
http://azkurs.org/elektron-tullantlardan-yasl-ikt-ye-dogru-problemler-ve-
heller.html 

4. Xəlilova A.A., Allazov M.R. Sənaye tullantılarının təkrar emalı. 
Dərslik. Bakı, AzTU,2013,270s.  

 
ОБРАБОТКА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОГО МАСЛА, ПОЛУЧЕННОГО КАК 
ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА. 

Магистрант   Научный руководитель 
Багиров Шамиль Вугар оглы  кандитат технических наук  
II курс, группа R3359  доц. Абдуллаев Намик   

 
Пиролиз – это высокотемпературный процесс, целью которого 

является получение непредельных углеводородов, богатым этиленом, 
пропиленом и другими непредельными углеводородами, который 
проводится при температуре выше 700 градусов.   

Помимо целевого продукта получаются и побочные продукты. Ими 
являются пироконденсат (углеводороды С5, С6, С8), легкое масло 
(получение ароматических углеводородов), зеленое масло и тяжелая 
смола пиролиза. [1] 

Зеленое масло – смесь высокомолекулярных ароматический 
углеводородов, получаемая перегонкой нефти и нефтепродуктов, 
выкипает в пределах 165-350 градусов, плотность при температуре 20 
градусов около 970 кг/м3, содержание нафталина не более 8%. 
Применяется главным образом как сырье для получения сажи, 
используемой в резиновой, лакокрасочной и полиграфической 
промышленности. 

Сажа представляет собой продукт углеродного происхождения. 
Чаще всего она образуется как результат неполного акта сгорания 
метана или же всяческих других соединений углеводородного 
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происхождения. Этот процесс может происходить только лишь при 
наиболее тесной взаимосвязи огня с какой-либо охлажденной 
поверхностью. Уровень углерода в обычной саже может достигать 
даже 95%. Сажу часто используют как некий активный наполнитель и 
особый черный пигмент для распространенной шинной 
промышленности. В этом случае ее применяют в виде чистого 
технического углерода. Сажу чаще всего используют как специальное 
покрытие на шинах. Именно этот компонент придает шинам черный 
цвет. [2] 
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Mədən yanacaqlarının yanması, kimya, neft-kimya, metallurgiya, 

sellüloz-kağız sənayesində istehsal, enerji istehsalı zamanı əmələ gələn çox 
zəhərli maddələrin arasında, ən təhlükəli maddələr poliaromatik 
karbohidrogenlərdir (PAK).  

PAK-lara təbiətdə hər yerdə təsadüf edilir. Belə ki, onların mövcudluğu 
geoloji çöküntülərdə, torpaq, hava, yerüstü sularda, bitki və heyvanat 
toxumalarında aşkar edilir. Demək olar ki, bütün antropogen 
PAK mənbələri üzvi xammal: neft məhsulları, kömür, odun, qida, 
tütün, tullantıların yandırılması və ya emalı ilə 
bağlı istilik prosesləri, toksikantların poliaromatik birləşmələrin ətraf mühitə 
zərərlər vurmaqda birinci yeri  tutur. Bu maddələrin spektri çox müxtəlifdir. 

Poliqonlarda bastırılma ilə azaldılır. Bu maddələrin toksiki, kanserogen 
və mutagent xüsusiyyətləri məlumdur. Polisiklik aromatik karbohidrogenlər 
ətraf mühitə atılarkən havaya keçir. Bəziləri torpağa hopur və ya yeraltı 
sulara çökür. Sonra buxarlanıb hava axını ilə mikrohissəciklərlə atmosferə 
yayılır. Polisiklik aromatik karbohidrogenlər (PAK-lar) günəş işığı altında 
və ya havada digər kimyəvi maddələrlə reaksiyaya girib vaxt keçdikcə azala 
bilərlər. 
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PAK-ların təsiri, əsasən onların tipindən karbohidrogen strukturundan 
asılıdır. Bir çox polisiklik aromatik karbohidrogenlər güclü kimyəvi 
kanserogendir. Belə ki benzantrasen, benzopiren  
və ovalen kimi birləşmələrin daha çox  kanserogen, mutagen 
və teratogen xüsusiyyətləri var. Otaq temperaturunda PAK-lar bərk kristal 
formada olur. Bütün PAK-ların ərimə temperaturu 200°C yaxındır, onların  
buxar təzyiqi çox kiçikdir. PAK-larla zəngin olan isti qazların 
soyuma zamanı bu maddələr kondensasiya olur və ətraf torpağa 
çökür. Kömür istilik stansiyalarının ətrafında bir neçə kilometr məsafədə 
torpaq səthi PAK-lar ilə çirklənmiş olur.  PAK-lar aerozollar şəklində uzun 
məsafələr  keçir, güclü adsorbent hissəcikləridir.  1 sm2 his səthində 1014 
PAK molekulları yerləşdirmək olar. 

Neft komponentlərində olan PAK-lar toksiki effektlərinə və  suda 
əriməməzliklərinə görə mikroorqanizmlərin və digər ekoloji amillərin 
təsirinə ən davamlıdır.Suda əriməməzlik bir tərəfdən PAK-ların  canlı 
orqanizmlərə daxil olması ehtimalını azaldır və ya qarşısını alır, digər 
tərəfdən, su anbarlarının alt çöküntülərində toplanmasına gətirib çıxarır.  

Neft deqradasiyası nəticəsində çoxnüvəli aromatik karbohidrogenlərin 
çevrilməsi ilə bağlı problemlərin  ətraflı araşdırmaları aparılmayib. 
Çoxnüvəli birləşmələrin ekoloji cəhətdən ən zəhərli olması  səbəbi 
baxımından, bu mühitdə neft deqradasiyası prosesində onların zamana görə 
dəyişmələrinin öyrənilməsi maraqlıdır. Abşeron torpaqların 
deqradasiyasının və Suraxanı neft yatağının PAK-ların çevrilməsi AMEA 
Radiasiya Problemləri İnstitutunda tədqiq olunmuşdur. PAK-ların toksikliyi 
(xüsusilə benzobirləşmələr) digər toksik birləşmələrdən  min dəfə daha 
artıqdır. Buna görə də, ekoloji cəhətdən PAK-ların  çevrilmələri və qarşılıqlı 
transformasiyası  müxtəlif amillərin təsiri altında bu proseslərin öyrənilməsi 
baxımından böyük praktiki və elmi maraq kəsb edir [1-3]. Daha yüksək 
molekulyar çəkisi və aromatik halqaların sayı çox olan PAK-larda 
polikondensasiya prosesləri daha sürətlə baş verir.Tərkibində daha az 
həlqələri olan PAK-ların suda daha çox həll olurlar və buna görə onlar 
mikroorqanizmlərin əhəmiyyətli dərəcədə   biodegradasiyasına məruz qalır. 
Dağılma prosesinə torpaqda olan  humus və duzun da müsbət təsiri var. 
Günəş şüası da PAK-ların fotokimyəvi dissosiasiya səbəb olur. Ciddi 
ekoloji nəticələr PAK-ın dəniz ekosistemlərinin elementlərində 
toplanmasıdır. Toksiklikdən başqa PAK -ın əsas təhlükəliliyi Xəzər dənizi 
ekosistemində onun mutagen meyilli olmasıdır.Təsadüfü deyildir ki, PAK-
ın ən konserogenli sayılanı benzopiridindir, o ətraf mühitə qiymət verən 
indiqator hesab olunur. Dəniz mühitində PAK-ın təbii mənbələri qrifonlar, 
sualtı vulkanların püskürməsi, hidroterm, həmçinin atmosfer yağıntıları 
vasitəsi ilə qurudan və sahil axınları ilə dənizə aparılmasıdır. Ətraf mühitdə 
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və canlı orqanizmlərlərdə  PAK-ların toplaması  təhlükəsi nəzərə 
alınmalıdı.PAK-lar suda az miqdarda həll olur, onlar toz və ya kirdə 
qalmaqla çaylara və göllərin lil altına çökür.Bir çox PAK-lar  prinsip etibarı 
ilə istifadə olunmur. Lakin bəzi boyalar, plastik, və pestisidlərin istehsalı 
üçün istifadə olunur. PAK-ların ekoloji və toksikoloji təhlükəsi kəskin 
narahatlıq mövzusu olduğundan  onların konsentrasiyası  ətraf mühitdə çox 
azaldılmış olmalıdır və ən yaxşı halda onları tamamilə ləğv etmək 
lazımdır[4-6] . 
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Məlumdur ki, neftdən ənənəvi üsulların köməyilə, yəni 

asfaltsızlaşdırma, seçici həlledicilərlə ekstraksiya, parafinsizləşdirmə və 
hidrogenləşmə proseslərinin köməyi ilə müxtəlif keyfiyyətdə və çeşiddə yağ 
almaq olar. Lakin bu yağların özlülük indeksi neftin keyfiyyətindən asılı 
olaraq 85-95-ə qədər olur. Göstərilən proseslərdən fərqli olaraq, yalnız yağ 
fraksiyalarının hidrokrekinqi özlülük indeksi 100-dən çox olan yağlar 
almağa imkan verir. Prosesdə özlülük indeksi 100-dən çox olan yağların 
alınması, yağ fraksiyalarını təşkil edən komponentlərin quruluşunun 
dəyişdirilməsi hesabına olur. Hal-hazırda aparıcı ölkələrdə ümumi istifadə 
olunan yağlardan əsas  etibarı ilə sintetik sürtkü yağlar təşkil edir. 
Ədəbiyyat göstəricilərinin analizi onu göstərir ki, yüksək keyfiyyətli sintetik 
sürtkü yağlarının yeni sintez yollarının axtarışı davam edir. Bu səmtdə yeni 
katalitik kompleksinin tətbiqi nəticəsində etilen və heksen-1 əsasında alınan 
sintetik sürtkü yağları müəyyən maraq təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
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etilen-heksen yağları yüksək özlülü temperatur xassələrinə malikdirlər və 
xammal ucuz həmdə əlverişli olduqda onlar industrial, kompressor, vakuum 
və s. yağlar kimi istifadə oluna bilər. Qabaqcadan aparılan tədqiqatlar 
göstərmişdir ki, metallik alüminium, izopropilxlorid və etilen tərkibli 
katalitik sistemdə etilenin 1-heksen ilə sooliqomerləşməsi zamanı alınan 
məhsul yağ xassələrinə malikdir,yəni 3500C (350-6000C) dərəcəli 
sooliqomer fraksiyasının donma temperaturu aşağıdır (-30-450C), 1000C 
özlülüyü 12-16,7 mm2/san olduqda yüksək özlülük indeksinə və yüksək 
alışma temperaturuna (210-2200C) malikdir. 

Fasiləli işləyən qurğuda etilenin 1-heksen ilə sooliqomerləşmə prosesinə 
və alınan məhsulların xassələrinə müxtəlif parametrlərin (temperaturun, 
etilenin maye fazasında tərkibinin, izopropilxloridin reaksiya zonasında 
tərkibi və kontakt vaxtının) prosesə və alınan məhsulların xassələrinə təsiri 
tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, etilenin maye fazasında miqdarı 
artdıqca sooliqomer məhsulunda yağ fraksiyasının çıxımı (qaynama 
temperaturu 3500C-dən yuxarı) əvvəlcə artır, sonra isə azalır. Bu zaman qaz 
fazasında butilenlərin tərkibi artır. Bizim fikirimizcə etilenin maye 
fazasında miqdarı 85% mol-dan artıq olması kənar reaksiyaların daha dərin 
getməsinə səbəb olur. Bu da yağ fraksiyalarının xassələrinə mənfi təsir 
göstərir (cəd.1) 

Cədvəl 1 
Maye fazasında etilen miqdarının təsiri 
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18 3,0 46 270 12 96 -45 180 
25 4,0 70 300 16 110 -42 220 
40 6,0 54 460 13 95 -30 200 

 
Təcrübələrin şərti: Reaksiya vaxtı 60dəq, reaksiya zonasında 

izopropilxloridin tərkibi-10q/l, reaksiya temperaturu 
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Cədvəldən görünür ki,etilenin maye fazasında miqdarı 25% mol olduqda 
alınan yağların xassələri nisbətən yaxşı olur. Sooliqomerləşmə prosesinə 
vaxtın təsiri. Etilenin 1-heksenlə sooliqomerləşmə prosesinə vaxtın təsiri 15 
dəqiqədən 240 dəqiqəyə qədər öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
reaksiyanın vaxtdan asılılığı yağ fraksiyaların xassələrinə də təsir göstərir. 
Reaksiya müddətinin artması ümumi çıxımın artmasına gətirir və 
sooliqomer məhsulun molekulyar kütləsi də artır, lakin yağ fraksiyasının 
özlülük-temperatur xassəsi zəifləyir (cəd.2).  

Cədvəl 2 
Sooliqomerləşmə prosesinə reaksiya davamının təsiri 
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15 50 120 17,2 134 -42 220 
30 52 200 16,5 132 -40 216 
60 60 300 16,1 128 -42 260 
120 66 410 14,0 100 -45 210 
180 73 540 13,2 92 -48 206 
240 73 620 13,1 90 -48 190 

 
Təcrübə şərtləri: Maye fazada etilenin tərkibi-25% mol, 

izopropilxloridin  reaksiya zonasında-10 q/l, temperatur-1000C 
   Bizim fikrimizcə,sooliqomerləşmə reaksiyasının müddəti 

artanda,katalizatorun təsiri altında prosesdə əmələ gələn yüksək olefinlər 
molekulyar kütləsi daha yüksək olan sooliqomer zəncirlərinin alınmasına 
səbəb olur.Yağların özlülük-temperatur xassələrinin pisləşməsi isə kənar 
(tsiklləşmə və izomerləşmə) reaksiyaların hesabına baş verir. 
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ŞORAKƏTLƏŞMİŞ TORPAQLARIN MÜNBİTLİYİNİN 
ARTIRILMASI YOLLARININ TƏDQİQİ 

Magistr     Elmi rəhbər 
Kərimova G.Ə    dos.İbrahimov S.K 
II kurs, Qrup TMA19/20 

 
Azərbaycan respublikası ərazisində yayılmış torpaqlar arasında 

münbitliyi etibarı ilə ən pis şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqlardır.Bu 
torpaqlarda əkilən bitkilərin məhsuldarlığı torpağın şorlaşma və 
şorakətləşmə dərəcəsindən asılı olaraq, bəzən yox dərəcəsində az olur.Odur 
ki, belə torpaqlardan istifadə etmək məsələsini qarşıya qoyarkən hər şeydən 
əvvəl onların əsaslı surətdə yaxşılaşdırılması tələb olunur.Şorakət 
torpaqların yaxşılaşdırılması işini düzgün elmi əsaslar üzərində qurmaq və 
bu işləri səmərəli aparmaq üçün istər layihə idarələrində, istərsə də 
təsərrüfatlarda çalışan mütəxəssislər şorakət, torpaqların nə kimi əsas 
xüsusiyyətlərə malik olmasını yaxşı biməlidirlər. 

Tədqiqatın məqsədi müxtəlif dərəcədə şorlaşmış və şorakətləşməyə 
məruz qalmış torpaqların ekomeliorativ vəziyyətini tədqiq edərək onun 
bərpası yollarının müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın obyekti Azərbaycan ərazisində müxtəlif regionlarda yerləşən 
şorlaşmış və şorakətləşməyə məruz qalmış torpaqlardır. 

Tədqiqatın metoikası. Elmi tədqiqatlar hal hazırda mövcud olan 
metodikalar əsasında aparılmışdır. 

Təhlil və müzakirə.Tədqiqatlar zamanı Xəzərsahili ərazilərdən, daha 
dəqiq desək, Xızı rayonu Surabad qəsəbəsi yaxınlığından götürülmüş torpaq 
nümunələrindən istifadə olunmuşdur.Torpaq nümunəsi tam su çəkini 
analizindən keçirilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, onun ilkin şorlaşma 
dərəcəsi quru qalığa görə 2,32 % təşkil edir.Bu miqdarın 1,135 % - i NaCl- 
un. 0,816 % - i isə Na2SO4 ün payına düşür.Suda həll olan gipsin və 
MgSO4 – ın miqdarı duz tərkibində üstünlük təşkil edən natriumun xlorid 
və sulfat duzları ilə müqayisədə çox azdır.Tərkibinin təxminən 80 – 92 % - 
ni fiziki gil təşkil edən torpaq nümunələri N.A Kaçiniskiyə görə ağır gilli 
torpaqlara aiddir.Yüksəs  karbonatlı, zəif gipsli hesab olunan bu torpaqlarda 
kalsium karbonatın miqdarı 20,41 % suda həll olmayan CaSO4 · 2H2O 
şəkilində olan gipsin miqdarı isə 0,227 % - dir.Orta dərəcədə şorakətli ərazi 
torpaqlarında udulmuş natriumun udulmuş əsasların cəmindən faizlə 
miqdarı 14,2 % , udulmuş magneziumun miqdarı isə 25,7 % təşkil 
edir.Qələvi mühitə malik olan torpaqlarda Ph – in qiyməti 8,99 – dur. 

Torpaqların yaxşılaşdırılması üsulunun seçilməsi üçün ərazidən 
götürülmüş gil süxurlarının fiziki – mexaniki xüsusiyyətləri labaratoriya 
şəraitində tədqiq olunmuş, məlumatlar cədvəl 1 – də verilmişdir.Alınmış 
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məlumatlarının təhlili və analizi nəticəsində qənaətə belə gəlinmişdir ki, bu 
tip  torpaqların yaxşılaşdırılması və münbitliyinin artılıması üçün mütləq 
kimyəvi meliorasiya üsulundan istifadə olunmalıdır. 

Cədvəl 1. Süxurların fiziki – kimyəvi xüsusiyyətləri 
Sıra № 
si 

Fiziki – mexaniki 
xassələri 

Ölçü      
vahidi 

Maksi- 
mum    
qiymət 

Mini- 
mum   
qiymət 

Orta    
qiymət 

1 Plastiklik ədədi % 26,22 17.17 20.50 
2 Axıcılıq həddində 

nəmlik 
% 54.80 38.18 44,04 

3 Təbii nəmlikdə 
skeletin sıxlığı 

q/sm2 2,04 1.57 1.88 

4 Quru halda skeletin 
sıxlığı 

q/sm2 1,71 1,08 1.51 

5 Bərk fazanın çəkisi q/sm2 2,74 2.74 2,74 
6 Təbii nəmlik % 44,80 15.69 25.22 
7 Məsaməlik % 60,40 37.50 44,90 
8 Məsaməlik əmsalı - 1.527 0.601 0.839 
9 Nəmlik dərəcəsi - 1,00 0.66 0.83 
10 Tam su tutumu % 55,73 21,92 30.62 
11 Konsistensiya 

göstəricisi 
- 0,619 ˂0 - 

12 Daxili sürtünmə 
əmsalı 

 - - - 

13 Daxili sürtünmə 
bucağı 

Dərəcə - - - 

14 İlişmə qüvvəsi Kqq/sm2 - - - 
15 Yogrulma həddində 

nəmlik 
% 28,58 20.36 23,54 

  Labarator şəraitdə aparılmış təcrübələr zamanı müəyyən olunmuşdur 
ki, 15 min m3/ha yuma norması ilə adi su ilə yuma zamanı torpaqların 
şorlaşma dədərəcəsini 2,32% - dən 0,818 % - ə qədər azaltmaq 
mümkündür.Gips, 2 % - li zəif sulfat turşusu məhlulunun meliorant kimi 
tətbiqi zamanı isə torpaqlarda aparılan meliorasiyanın səmərəliyini bir neçə 
dəfə artırmaq və şorakətliyi tam aradan qaldırmaq mümkündür.Kimyəvi 
meliorantların torpaqların su fiziki xassələrinə müsbət təsiri yuma 
müddətinin təxminən 3 dəfə qısaldılmasına və torpaqların münbitliyinin 
yüksəldilməsinə şərait yaradır. 
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NEFT EMALI VƏ NEFT- KİMYA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN 

ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ    
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Məhərrəmova Nigar Tehran   dos.Sultanova G.C 
II kurs, qrup TMA19/20                                                                                  

Neft - naften, alkan, tsikloalkanlar, parafin və müxtəlif mineral 
maddələrin qarışığından ibarətdir. Neftin tərkibində oksigenli birləşmələr, 
azotlu birləşmələr, kükürdlü birləşmələrdə vardır. Neft sənayəsinin əsas 
göstərilən obyektləri-neftin çıxarılması, nəqli, emalı, emaldan sonra alınmış 
məhsulların istifadəçiyə çatdırılması zamanı ətraf mühitə göstərdiyi 
çirklənmə mənbələridir. Neftin emal prosesləri aşağıdakılardır: 

 -Neftin emala hazırlanması  
 -Neftin ilkin emalı 
 -Neftin ikinci emalı  
Neftin emala hazırlanması-prosesinin ELOU elektroduzsuzlaşdırıcı 

qurğularda həyata keçirirlər. Zavodlara daxil olmuş nefti əvvəlcə 
susuzlaşdırıb, sonra isə duzsuzlaşdırırlar. Neftin susuzlaşdırılması və 
duzsuslaşdırılması proseslərinə hazırlığı zamanı çoxlu sudan istifadə olunur. 
Qurğudan ayrılan tullantı suların tərkibində neft, duzlar, təhlükəli kükürd 
birləşmələri və başqa qarışıqlar olur. Bütün bunlar ətraf mühit üçün təhlükə 
mənbəyidir [2].  

Neftin ilkin emalı-neftin dərin emalı AVT(atmosfer vakuum) 
qurğularında aparılır. Neftin bu cür emalı zamanı iki tip tullantı sular 
yaranır: kükürdlü qələvili və tərkibində karbohidrogen qalıqları olan tullantı 
sulardır. Qurğudan çıxan tullantı kükürdlü birləşmələr, neft və neft 
məhsulları mövcuddur.  

Neftin ikinci emalı-proseslərinə krekinq, katalitik krekinq, termiki 
krekinq və katalitik riforminq kimi proseslər daxildir. Proseslər zamanı 
xammal kimi tərkibində kükürd olan ağır distillatlardan istifadə edilir. 
Katalitik krekinq qurğularında istifadə olunan alümosilikat 
katalizatorlarında regenerazisasiya edildikdə alınmış tüstü qazlarının 
tərkibində təhlükəli kükürd qazları olur. 

 Neft emalı proseslərindən olan hidrotəmizləmə və hidrokrekinq 
qurğularından alınan tullantı qazlarının tərkibi hidrogen-sulfidlə zəngin olur. 
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Nəticədə ətraf mühitin ekologiyasına,ekosistemi pozaraq neqativ təsirlərin 
yaranmasına səbəb olur [1].  

Azərbaycanda Neft-kimya sənayəsinin və digər sənayə növlərinin ilk 
inkişaf dövrü 70-ci illərdən başlanılmışdır. Ölkəmiz həmişə neft-emalı, neft 
və neft-kimya sahələrinin inkişafı ilə məşğul olmuşdur. Belə ki, Suraxanıda 
yod, Bakıda yod, Ramanada yod zavodları və Sumqayıt kimi ərazilərdə 
neft-kimya müəssisələri yaradılmışdır. Sumqayıt ən böyük “Kimya sənayə” 
istehsalat birliyidir [3].  

Sumqayıtda yerləşən “Məişət Kimyası” zavodunda isə kimyəvi 
zəhərləyicilər, kaustik soda, sulfanol kimi məhsullar istehsal olunur. Istehsal 
olunan kaustik sodanın , xlorun 90-95% natrium-xlorid məhlulu vasitəsilə 
elektrolizə etməklə alınır. Proses zamanı civə elektrodlar və dəmir 
elektrodlardan istifadə olunur. Ona görədə əsas ekoloji nəzərdən əsas 
məqsəd ətraf mühitə ekosistemə xlor və qatı civə buxarlarının yayılmasının 
qarşısını almaqdır.  

Sumqayıt şəhərində yerləşən 1960-cı illərin əvvəllərindən etibarən 
fəaliyyət göstərən “Üzvi Sintez”zavodu tikilmişdir. Zavodun əsas istehsal 
sahələri-əhəng südü istehsalı, sadə poliefirlərin alınması, propilenqlikolun 
və propilen istehsalıdır. Sadə poliefir alınması zamanı atmosfer havasına 
tullantı atılır,amma əsas çirkləndirici mənbə yandırma sobalarıdır.   

Respublikamızda ətraf mühiti çirkləndirən əsas sahələr 96% Sumqayıt, 
Bakı, Mingəçevir, Gəncə şəhərlərinin payına düşür. Bu cür halların 
qarşısının alınması istiqamətində sənayə müəssisələrində axan tullantı 
suların şəffaflaşdırılması, atmosfer havasının və ətraf mühitin qorunması 
məqsədilə yeni texnologiyaların tətbiq olunmasıdır. 
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Hal – hazırda yer kürəsində içməli su ehtiyyatlarının azalması ilə 

əlaqədar olaraq tullantı  suların təmizlənməsi və təkrar istifadəyə 
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qaytarılması aktual problemlərdəndir. Tullantı suların təmizlənməsi 
mexaniki , kimyəvi, fiziki – kimyəvi biolojivə digər üsullarla həyata 
keçirilir.  

Şəhərlərin böyüməsi, sənayenin sürətli inkişafı, kənd təsərrüfatının 
intensivləşməsi, suvarılan torpaq sahələrinin əhəmiyyətli dərəcədə 
genişlənməsi, mədəni və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və bir sıra digər 
amillər su təchizatı problemini getdikcə daha da çətinləşdirir. Suya tələb bu 
gün kifayət qədər böyükdür və hər il artmaqdadır. Hər növ su təchizatı üçün 
dünyada illik su istehlakı 3300-3500 km3-dir. Üstəlik, qeydə alınan su 
istehlakının 70% -i kənd təsərrüfatında istifadə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, su ehtiyyatlarının  qorunması üçün onlaarın neft 
və neft məhsullarından təmizləmə üsulunun seçilməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir 

Hal – hazırda neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş tullantı sularının 
çirklənməsində bioloji üsul geniş tətbiq edilir. Neft emalı müəssələrində 
tullantı sularının neft və neft məhsullarından  58 %-ə qədər bioloji üsullarla 
təmizlənir. Bu üsul xüsusi mikroorqanizmlərin su da olan neft və neft 
məhsulları ilə qidalanması prinsipinə əsaslanır. Belə mikroorqanizmlərə 
bakteriyaları,  kimyəvi reagentləri və s misal göstərmək olar. Belə vasitələrə 
minlərlə sadə orqanizmlər aiddir.  

Bizim tədqiqatlarımızda ”Candida”dan istifadə edilir. Təmizləmə prosesi 
aerotennlərdə və bioloji filtrlərdə aparılır. Bu mikroorqanizmin təsirindən 
alınan biokütlə tərkibində çoxlu sayda zülal və vitaminlər saxlayır. Prosesin 
aerotenlərdə aparılması zamanı ona sudan başqa hava da verilir ki, bu da 
mikroorqanizmlərin yayılmasını təmin edir və üsulun məhsuldarılığını 
artırır.  

Oksigenin iştirakı ilə aparılan bioloji təmizləmə üsulu digər üsullar ilə 
müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:  

tətbiq olunan mikroorqanizmlər uzun müddət aktivliyini saxlayır  
üsulu həm ekoloji baxımından, həm də təhlükəsizlik baxımından 

digərlərindən fərqlənir, belə ki tətbiq olunan mikroorqanizm ətraf mühitə 
zərərli təsir göstərmir.  

təmizlənmə prosesi təbii amillərlə həyata keçirildiyindən iqtisadi 
cəhətdən əlverişlidir. .   

Beləliklə, qeyd olunan üstünlüklərini nəzərə alaraq bioloji üsuldan neft 
və neft məhsulları ilə çirklənmiş tullantı suların təmizlənməsində tətbiq 
etmək olar. Bu üsul tullantı sularından üzvi, suda həll olmuş kolloid və həll 
olmamış kolloid hissəciklərin ayrılmasında qurğunun istismar 
xüsusiyyətlərini sadələşdirir.  
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Neft kimya sənayesi üzrə inkişaf edən ölkələr aşağı olefinlərin-etilen və 

propilen istehsalı miqyasına görə [1] bir-birindən fərqlənirlər. Üzvi 
maddələrin istehsalının təxminən 90%-i neft və təbii qazdan xammal kimi 
istifadə etməklə əldə olunur. Bu xammal böyük həcmdə neft kimya 
məhsulların alınmasında: etilen, propilen, butadien, benzol, toluol, ksilol və 
metanolun alınmasında geniş tətbiq edilir ki, bu da üzvi kimya sənayesinin 
baza hissəsi sayılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neft emalı sənayesinin əsas məhsulları –maye 
yanacaqlar, kimyəvi emala isə neftin yalnız 10%-i məruz edilir. 

Neft kimya sənayesi üçün xammalın alınması əsasən iki aparıcı neft 
emalı proseslərinin üzərinə düşür: termiki piroliz və katalitik riforminq. 
Belə ki, əsas doymamış karbohidrogenlərdən etilen, propilen və butadien 
fraksiyaları müxtəlif temperatur hədlərində (750-8500C) termiki piroliz 
prosesindən su buxarının iştirakı ilə etandan tutmuş qazoyl fraksiyasına 
qədər xammallardan istifadə etməklə əldə olunur. Göstəricilər cədvəl 1. də 
verilmişdir. 

Cədvəl 1. 
Müxtəlif xammalın termiki prosesi zamanı alınan məhsullar 

BTK-benzol, toluol,ksilol 
№ xamal Məhsulun çıxımı, %(küt.) 

etilen propilen butadien BTK başqa 
1 Etan 84.0 1.4 1.4 0.4 13.8 
2 Propan 44.0 15.6 3.4 2.8 34.2 
3 Benzin (yüngül) 40.3 15.8 4.9 4.8 34.2 
4 Benzin (ağır) 31.7 13.0 4.7 13.7 36.8 
5 Qazoyl(yüngül) 25.0 12.4 4.8 11.2 46.7 
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Ağır neft xammalında müəyyən qədər azot və kükürdlü birləşmələr, 
həmçinin aromatik karbohidrogenlər və asfaltenlər mövcuddur. Əgər 
xammal kimi götürdüyümüz benzində kükürdün miqdarı 0.01-0.07% təşkil 
edirsə atmosfer qazoylda (AQ) kükürdün miqdarı 1.0-1.65 , vakuum 
qazoylunda isə (VQ) 3% təşkil edir. Bununla yanaşı AQ və VQ-da kükürd 
əsasən tiofenlər , azot tərkibli birləşmələr isə piridin və xinolin şəklində 
olur. 

Biz təcrübələr əsasında müəyyən etdik ki, olefinlərin alınması üçün 
birdəfəlik qovulma benzinin yerinə vakuum qazoylunu xammal kimi 
götürsək xammal miqdarının göstəriciləri ilə pirokondensatın çıxımı 
artacaq. Eyni zamanda kükürdlü birləşmələrin qatılığının çoxluğundan  
prosesdən ayrılan tullantı sularının təmizlənməsinə böyük təmizlənmə 
prosesi tələb  olunur. Bu zaman piroliz prosesinin göstəricilərinin 
ağırlaşmasına səbəb xammal kimi seçdiyimiz vakuum qazoylun kimyəvi 
tərkibinin birdəfəlik qovulma benzininin kimyəvi tərkibindən fərqli 
olmasıdır [2]. 

Xammalın qiymətləndirilməsində əsas məqam piroliz prosesində alınan 
qaynama başlanğıcı 2000 C-dən yuxarı olan pirokondensatın (maye 
məhsulların) çıxımıdır. Bu pirokondensatın çıxımı da qurğuda kokslaşmanın 
əmələ gəlmə sürətindən bir başa asılıdır. Ədəbiyyat və apardığımız 
araşdırma dəlillərinə görə bu kokslaşma 15% -i aşmamalıdır [77-90].  

Beləliklə, apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən etdik ki, vakuum 
qazoylunu piroliz prosesində xammal kimi seçərkən onu ilk öncə katalitik 
prosesə məruz etməliyik və nəticədə xammalın tərkibində olefinlərin 
miqdarını və bununla da etilen istehsalının çıxımını yüksəltmiş oluruq. 
Tədqiat zamanı aldığımız nəticəni cədvəl 2. də qeyd etmişik. 

Cədvəl 2. 
Vakuum qazoylunun pirolizi zamanı alınan məhsulların  cıxımı, % (küt.) 

 
Məhsullar Xammal 

1 2 3 4 5 6 7 
H2+CH4 8.2 7.8 9.8 9.2 10.6 10.9 9.6 
C2H4 17.6 19.1 20.1 24.8 25.5 26.2 27.1 
C3H6 10.9 11.5 12.0 13.1 13.2 13.1 13.1 
C4H8 4.4 3.8 4.0 4.9 4.9 4.4 4.3 
C4H6 4.5 3.3 4.0 5.0 4.6 4.7 3.8 
C5-fr. 2000C  17.0 19.0 20.1 22.4 21.7 19.8 22.5 
Benzol - 4.3 4.9 6.0 8.9 5.0 7.3 
Toluol - 2.7 2.1 3.0 3.3 2.2 3.3 
Fr.>2000C  36.0 32.0 26 16.6 15.5 16.6 15.5 
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Burada, 1-ilkin VQ; 2-hidrikükürdsüzləşdirilmiş VQ; 3,4,5- iki 
mərhələli hidrokrekinqdən keçərək alınmışhidrogenizator. Burada təzyiq 
5.10 və 15mPa uyğundur;  6- VQ dərin hidrogenləşdirilməsindən alınan 
hidrogenizat (P=15mPa); 7- VQ dərin hidrogenləşdirilməsindən alınan 
hidrogenizat ( fr. >3400C). 
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XXI əsrin ən böyük problemlərindən biri artan antropogen inkişaf 

miqyası və nəticədə təbiətə təzyiqin sürətlə artmasıdır. Başqa sözlə, ekoloji 
böhranda antropogen təsirlərin rolu ən yüksək həddə çatıb ki, bu da anormal 
iqlim şəraitində, təbii fəlakətlərin artmasında və qida istehsalının 
azalmasında özünü göstərir. Əksər dövlətlər bu nəticələrin aradan 
qaldırılması üçün çalışırlar. Azərbaycan hökuməti də uzun müddətdir 
davam edən ekoloji problemlərin həlli üçün müxtəlif tədbirlər görür. Buna 
baxmayaraq, ölkədəki ekoloji problemlər aktuallığını itirmir [1]. 

Dövrümüzdə sürətli inkişaf sayəsində şəhər mühitinin çirklənməsi daim 
artır. Bakıda əhalinin artması səbəbindən antropogen çirklənmənin sürətlə 
böyüməsi cəmiyyətlə təbiət arasında tarazlığı pozur. Şəhər ərazilərinin ətraf 
mühitin qorunması prioritet məsələlərdəndir. 

 Bakı şəhərində kontrol kimi nisbətən ekoloji təmiz, sənaye istehsalı 
olmayan, nəqliyyatın demək olar ki, olmadığı, nisbətən təmiz ekosistem - 
şərti olaraq ekoloji optimum ərazi kimi adlandırılmış, digər sahə sutkalıq 
nəqliyyatın çox intensiv olduğu, sənaye istehsalına yaxın ərazi - şərti olaraq 
ekoloji riskli sahə adlandırılmışdır [3].  
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Neftlə çirklənmiş torpaqlar, kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti, bərk 
məişət tullantılarından istifadə olunmaması, bir sıra obyektlər tərəfindən 
atmosferin çirklənməsi Bakının əsas ekoloji problemləridir. 

Bakıdakı ekoloji vəziyyət hələ də diqqət mərkəzindədir. Ölkə əhalisinin 
təxminən 40% -i və sənaye potensialının 70% -i Abşeron yarımadasında 
cəmləşdiyindən, ölkəmizdə həll edilməsi lazım olan ekoloji problemlərin 
əksəriyyəti burada cəmləşib. Abşeron yarımadasının əsas problemlərindən 
biri torpağın çirklənməsi ilə əlaqədardır. Abşeron yarımadasının ümumi 
sahəsi 222 min hektar olan istifadə olunmayan torpaqların ümumi sahəsi 33 
min hektar, o cümlədən neftlə çirklənmiş torpaq sahəsi - 10,6 min hektardır. 
Ekoloji problemlərin əsas səbəbləri neftin və qazın çıxarılması və qazılması 
zamanı torpaqların neft və lay suları ilə çirklənməsi, uzun müddət lay suları 
idarə olunmaması səbəbindən neftlə çirklənmiş süni göl və gölməçələrin 
əmələ gəlməsi və neft emalı tullantılarının yığılmasıdır. 

Digər bir ekoloji problem kanalizasiya şəbəkələrinin vəziyyətidir. 
Bakıda ildə təxminən 560 milyon kubmetr çirkab su istehsal olunur. Bu 
sulardan 164 milyon kubmetri bioloji və 23 milyon kubmetri mexaniki 
təmizlənmədən keçərsə, 373 milyon kubmetr çirkab suyu təmizlənmədən 
dənizə və daxili su obyektlərinə axıdılır. Tullantı suları ilə yanaşı, neft 
məhsulları, asılı qatı maddələr, sulfat birləşmələri, xlorid duzları, fenol və 
müxtəlif ağır metallar su obyektlərinə axıdılır [2]. 

Yaşayış sahələrində kanalizasiya şəbəkələrinin olmaması səbəbindən 
məişət tullantı sularının gölə və ona bitişik ərazilərə axıdılması ekoloji 
vəziyyəti daha da pisləşdirir. Ən çox neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş 
Abşeron torpaqları Qaradağ, Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Əzizbəyov və 
Səbail rayonlarında yerləşir. Abşeron yarımadasının daha bir gərgin ekoloji 
zonası Bakı buxtasıdır. Körfəzin çirklənməsi isə öz növbəsində dəniz 
mühitinin çirklənməsinə, biomüxtəlifliyin itirilməsinə və antisanitariya 
şəraitinə səbəb olur.  

Bakı və Abşeron yarımadasında ən ciddi ekoloji problemlərdən biri qatı 
tullantıların zərərsizləşdirilməsidir. Yarımadadakı 5 zibilxananın ümumi 
sahəsi 232,5 hektardır. Qanunsuz poliqonların sahəsi 128 hektar olan 448,6 
hektardır. Rəsmi poliqonlar da ətraf mühit qaydalarına və standartlarına 
uyğun gəlmir. 

Havanın çirklənməsi də Bakının əsas ekoloji problemlərindən biridir. 
Son illərdə avtomobillərin sayının artması, zərərli maddələri havada tutmaq 
üçün qaz təmizləyici və toz yığanların olmaması, zibil yandırılması 
səbəbindən atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarının artması ətraf 
mühitə və insan sağlamlığına ciddi təhlükə yaradır. Hər şeydən əvvəl 
Bakıdakı atmosfer havasının çirklənməsi şəhər əhalisinin çox olması ilə, 
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həmçinin ölkə sənayesinin 60-65 faizinin Abşeron yarımadasında, xüsusən 
də Bakı və Sumqayıtda yerləşməsi ilə bağlıdır. 

Bu səbəblərdən Bakının əsas yollarının və küçələrinin əksəriyyəti trafik 
sıxlığının yaranmasına səbəb olan şəbəkə tutumu həddində işləyir. Bununla 
yanaşı, Bakı nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təşkili baxımından kifayət 
qədər mürəkkəb bir şəhərdir. Hər şeydən əvvəl atmosferin çirklənməsinin 
artma səviyyəsi bununla əlaqəlidir. 

Tıxacların əksəriyyəti “Koroğlu” metro stansiyasının yaxınlığında, Ziya 
Bünyadov küçəsi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində, Tbilisi 
prospektində və s. baş verir. Rəsmi məlumatlara görə şəhərin 35 yol 
ayrıcında tıxac yaranır. Tıxacların əsas səbəblərindən biri şəhərdə 31-dən 
çox park yerinin sökülməsi və yerlərində hündür mərtəbəli binaların 
tikilməsidir. Nəticədə, şəhər səkiləri əsas yolların tutumunu azaldan və 
atmosfer tullantılarının artmasına səbəb olan dayanacaqlara çevrildi. Nəzərə 
alsaq ki, hər yol zolağı şəhərin mərkəzi hissəsinə təxminən 800 motorlu 
nəqliyyat vasitəsini atmağa imkan verir, yaradılan vəziyyətin ağırlığını başa 
düşmək mümkündür [4]. 

Tıxac sıxlığı insan sağlamlığına zərər verir. Havanın çirklənməsi 
baxımından boş qalma ən zərərlidir. Şəhər avtomobil parkının 70-75% -i 
köhnə avtomobillərdir (15 illik istismar və daha çox). Statistik məlumatlara 
görə, hər il atmosferə 1,3 - 1,5 ton zəhərli çirklənmə tullantıları atan 1 
avtomobil bu hesablamalara görə ildə Bakıda yalnız avtomobil nəqliyyatı ilə 
atmosferə təxminən 1000 min ton zəhərli çirklənmə yayılır. Bunlardan 600 
min tonu (% 60) karbon dioksiddir. 

Bakıda bir neçə səviyyədə atmosferin təmizlənməsi üçün tədbirlər 
həyata keçirmək lazımdır. Ətraf səviyyəsində bütün səviyyələrdə ümumi 
qaydalar ərazinin səmərəli istifadəsi, funksional rayonlaşdırma, sənaye və 
yaşayış zonalarının qarşılıqlı yerləşməsi ilə bağlı tədbirlərin hazırlanmasına 
xüsusi diqqət yetirilməsidir. Microterritorial səviyyə, şəhər mühitinin 
yaxşılaşdırılmasına dair (şəhərsalma vasitələri daxil olmaqla) hazırlanmış 
tədbirin konkretliyi ilə fərqlənir - rasional funksional rayonlaşdırma və 
nəqliyyat kommunikasiyalarının izlənməsi, bağçılıq, su təchizatı və toplama 
sistemləri, havalandırma və yaşayış yerlərinin yalıtılmasına dair təsirli 
tədbirlər təkliflərinin hazırlanması, ictimai və istehsalat binaları və 
kompleksləri, akustik, elektromaqnit dalğaları və digər mənfi təsirlərdən 
qorunma tədbirləri. Bu səviyyədə şəhər-ekoloji tədqiqatlar (həmçinin dizayn 
təklifləri) əsasən şəhərsalma, memarlıq-planlaşdırma və gigiyenik və 
texnoloji metodlara əsaslanır. Hal-hazırda Bakı şəhərində atmosfer 
havasının təmizlənməsi üçün apardığımız işlər davam edir. 
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Təcrübə işləri EP-300 qurğusunda etilen istehsalından alınan qaynama 

temperaturu 70-15000C olan yüngül qətrandan istifadə edilir.Yüngül 
qətranın xromatoqrafik (Chromatograph Agilent 7820A) və kütlə 
spektroskopiyası (kromato-kütlə-spektrometr Clarus 500) tədqiqatları 
göstərir ki, bir çox alifatik, naften-aromatik karbohidrogen (benzol və alkil 
törəmələri), doymamış aromatiklərin və digər birləşmələrin 35% - i yan 
zəncirində benzolu özündə birləşdirir. Cədvəl 1-də pirokondensatın 
karbohidrogen tərkibini göstərilmişdir[1]. 

Cədvəl 1. Pirokondensatın karbohidrogen tərkibi 

Pirokondensatın karbohidrogen tərkibi % 

alifatik  
C5 5,78 
C6 1,92 
C7 1,01 
C8 0,76 
C9 0,53 
aromatik  
benzol 35 
toluol 16,5 
etilbenzol 5,84 
stirol 10,96 
izopropilbenzol 0,5 
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Təcrübə zamanı yüngül qətran rektifikasiya yolu ilə fraksiyalara ayrılır. 
Cədvəl 2-də  pirokondensatdakı fraksiyaların paylanma indekslərini 
göstərilmişdir. Pirokondensatın rektifikasiyasında fraksiyaların paylanması 
zamanı 170 q (200 ml) pirokondensat götürülmüşdür [2]. 

Cədvəl 2. Pirokondensatdakı fraksiyaların paylanma indeksləri 
Fraksiya  T , 0C  Ayrılma 

g %, alınan pirokondensat 
g.b.- 70 20 11,76 
70-105 70 41,18 
105-125 50 29,41 
125-146 25 14,71 
Qalıq 5 2,94 
Ümumi 170 100 

 
70-1050C fraksiya içərisində benzol miqdarını artırmaq üçün müxtəlif 

üsullardan istifadə edilmişdir: 
1) benzol fraksiyasının azeotropik rektifikasiyası aparıldı 
2) benzol fraksiyası aşağı temperaturda dondurulur və ayrılır. 
Nəticədə benzolun təmizliyi 98,5 % -ə çatdırılmışdır. Yüngül qətranın 

katalitik emalını həyata keçirmək üçün laboratoriyada effektiv katalitik 
sistem hazırlanmışdır.Katalizator üç hissələri kolbada xüsusi kütlə nisbəti 
ilə götürülmüş su , qarışdırıcı, alüminium və toluol vasitəsilə sintez 
edilmişdir.Ənənəvi olaraq əldə edilən komponentlər intensiv şəkildə 
qarışdırılarkən,təcrübə müddətində kolba içərisinə qazlı hidrogen xlor 
(NH4Cl + H2SO4) əlavə olunur.Katalizatorun hazırlıq parametrlərinin 
dəyişdirilməsi (temperatur 60-9000C, katalizatorun hazırlanma müddəti 4 
ilə 6 saat, komponentlərin alüminium (çiplər) toluol nisbəti 1: 10-dan 1: 30-
a qədər) sintezin optimal vəziyyəti temperaturu – 7000C, hazırlıq müddəti - 
2,5 saat, alüminium və toluolun kütlə nisbətinin 1:20 olduğu müəyyən 
edilmişdir[2]. 

Yüngül qətranın katalitik işlənməsi qarışdırıcı, termometr və soyutma 
sistemi ilə təchiz olunmuş üç hissəli kolbada həyata 
keçirilmişdir.Təcrübədən sonra maye hissələrə ayrılır və xromatoqrafik 
analizə verilir.Reaksiya prosesinin öyrənilməsi və optimal rejimin təyin 
edilməsi 30-9000C temperatur aralığında, təmas müddəti 1-6 saat və 
katalizator konsentrasiyası1.5-5.0 % təşkil edilmişdir.Xromatoqrafik və 

metilstirol 5,69 
1,2,3-trimetilbenzol 3,76 
tsiklik  
tsiklopentadien 1,5 
ditsiklopentadien 0,24 
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eksperimental məlumatlar göstərdi ki, yüngül qətranın kompleks 
katalizatorla emalı zamanı doymuş və doymamış alifatik karbohidrogenləri 
azalır, yüngül qətranda benzol və toluol artır.Bütün təcrübələrdə neft 
polimer qətranı əmələ gəlir.Temperatur 8000C-yə qədər yüksəldikdə 
benzolun yüngül qətranı 43,5%-ə qədər artır.Təcrübə vaxtının proses 
parametrlərinə təsiri öyrənildi və reaksiyanın 5 saat ərzində intensiv getdiyi, 
sonra reaksiya sürətinin kəskin azaldığı müəyyən edildi[3]. 
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It is known that one of the promising methods for producing hydrogen is 
the reaction of steam conversion of glycerol [1]. The main advantage of this 
method is that glycerin is used as a feedstock, which is obtained in large 
quantities as a by-product in the production of biodiesel. To carry out this 
reaction, various catalytic systems based on nickel, zirconium, cobalt, etc. 
are used. This work presents the results of studying the reaction of steam 
reforming of glycerol into hydrogen over binary nickel-zirconium oxide 
catalysts. 

For comparative assessments of the activity of binary oxide catalysts in 
the reaction of steam conversion of glycerol, we studied the activities of 
individual oxides, from which binary catalysts were synthesized. It was 
found that the hydrogen yield on nickel oxide reaches 80%, while on 
zirconium oxide it does not exceed 48%.  

Results of study of steam reforming reaction of glycerol into hydrogen 
on a Ni:Zr =1:9 catalyst are presented in table 1. 

Table 1. Steam reforming of glycerol on binary catalyst Ni-Zr=1-9 
 

Temperatu Yields of reaction products, % Conversio
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re H2 CO CH4 Acrolein n, % 
300 0,8 0  4,1 12,3 
350 3,6 3,7 

 
5,9 48,3 

400 12 5,2 0 10 72,8 
450 36,2 6,5 4,5 7,4 82,6 
500 58,7 9,7 13,6 3,9 91,1 
550 73,8 11,4 4,5 0 96 
600 78,6 13,6 0 

 
100 

650 81,6 15,8 
  

100 
700 82,8 19,1 

  
100 

 
Study of steam reforming reaction of glycerol into hydrogen on a Ni:Zr 

=1:9 catalyst shows that the conversion of glycerol begins at 300°C. At this 
temperature, 4.1% acrolein and other organic compounds are formed. The 
yield of acrolein with increasing temperature increases up to 10% at 400°C 
and then decreases to zero at 550°C. The formation of carbon monoxide and 
methane begins at 350 and 450°C, respectively. The highest yields of 
carbon monoxide and methane are 19.1 and 13.6%, respectively. The yield 
of the target product of the hydrogen reaction increases with increasing 
temperature and reaches 82.8% at 700°C. The conversion of glycerol at 
temperatures above 600°C is 100%. 

The activity of binary nickel-zirconium oxide catalysts on their 
composition. Obtained results shows that the glycerol conversion on all 
catalysts is 100%. With an increase in the nickel content in the catalyst 
composition, the hydrogen yield slightly increases to 85.4% for the Ni: Zr = 
3: 7 sample and then sharply decreases to 41% for the Ni: Zr = 7: 3 sample, 
after which it rises to 82% for the Ni: Zr sample = 9:1. A similar 
dependence is observed for the yield of carbon monoxide, only its yield 
does not exceed 25.4% at 650C. The formation of methane is observed only 
on the Ni: Zr = 6:4 catalyst. 
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At the present time, one of the most perspective fields of science is the 
interdisciplinary approach of nanotechnology, which offers synthesis of new 
materials of the selective spectrum of action in a wide range of different 
areas. In particular,  it would liked to be mentioned that the hybrid magnetic 
nanostructures widely used as sensors for biomedical applications [1], 
catalytic systems [2], and also as a extragents of heavy metal ions [3]. 

Due to superparamagnetic properties of nanoparticles of magnetite, they 
are easy to control by applying external magnetic field. In this way, 
preparation and investigation of application of hybrid nanostructures based 
on magnetite nanoparticles, binded with crown ethers, in possible areas 
represent an undeniable practical interest for effective extraction of heavy 
metal ions. Synthesized nanostructured by Fe₃O₄ nanoparticles crown ether 
represents a combination of the advantages of supramolecular chemistry and 
nanotechnology. 
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По уровню воздействия на окружающую среду одно из 

лидирующих в мире мест занимает нефтяная промышленность. К 
объектам загрязнения относятся почвенный покров, водные объекты. 
Загрязнение происходит при попадании в данные объекты химических 
реагентов, нефтепродуктов, смазочных жидкостей. Основным 
решением данной проблемы является утилизация и обезвреживание 
нефтесодержащих отходов. Существуют множество различных 
способов переработки нефтяных отходов. Однако одним из наиболее 
перспективных способов следует выделить химический способ, 
основанный на технологии реагентного капсулирования и 
примененный для обезвреживания нефтяного шлама или грунта, 
загрязненного нефтью и её компонентами. Капсулирование нефтяного 
отхода осуществляется в присутствии щелочного реагента, в качестве 
которого используется негашеная известь [1].   

Ведущими преимуществами сего метода являются: скорость, 
вероятность проведения процесса обезвреживания вблизи мест 
образования отходов, способность осуществлять при помощи этого 
способа обезвреживание любых видов нефтесодержащих отходов [2]. 
Обезвреживание отходов нефти реагентным капсулированеим состоит 
из нескольких стадий: к отходу добавляется негашеная известь (CaO); 
осуществляется процесс гомогенизации до получения однородной 
смеси; к полученной смеси добавляется вода, в результате чего 
протекает химическая реакция, при которой выделяется большое 
количество тепла.Далее происходит упрочнение образованных 
микрокапсул с получением прочной, водопроницаемой, биологически 
нейтральной для окружающей среды оболочки из карбоната кальция 
[3].  

В качестве нефтесодержащего отхода брались образцы грунта, в 
который добавлялось моторное масло. Для эксперимента было 
изготовлено шесть партий образцов нефтесодержащего отхода с 
соотношением компонентов грунт/моторное масло: 1/0,25; 1/0,35; 
1/0,5; 1/0,65; 1/0,75; 1/1, затем каждая партия делилась на 11 
одинаковых частей. К каждому из образцов них в различных 
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пропорциях добавлялась негашеная строительная известь, 
предварительно измельченная в ступке до размеров частиц, не 
превышающих 2 мм. Затем осуществлялся процесс гомогенизации 
нефтесодержащего отхода с известью до получения однородной смеси. 
В полученную смесь для начала возникновения химической реакции 
добавлялась вода в количестве, не превышающем 70 % от массы 
нефтесодержащего отхода. Каждая частица такого вещества 
представляет собой микрокапсулу, внутри которой находится 
загрязненный материал, покрытый снаружи прочной карбонатной 
водонепроницаемой, биологически нейтральной для природной среды 
оболочкой. Чем больше реагента добавляется в маслосодержащий 
грунт в процессе обезвреживания, тем выше уровень кислотности рН у 
конечного продукта обезвреживания, и наоборот, чем выше степень 
загрязнения грунта моторным маслом, тем ниже уровень кислотности 
рН конечного продукта обезвреживания (табл. 1).  

 
Табл. 1. Влияние количества извести и степени загрязнения грунта 

моторным маслом на уровень кислотности pH среды 
 

Соотношение 
маслосодержащего 
грунта и извести 

Партия образцов грунта, загрязненного 
моторным маслом (грунт/моторное масло) 
1/0,25 1/,035 1/0,5 1/0,65 1/0,75 1/1 

1/0,1 - - - - - - 
1/0,2 11,33 - - - - - 
1/0,3 11,91 - - - - - 
1/0,4 12,12 11,85 - - - - 
1/0,5 12,25 11,91 - - - - 
1/0,6 12,45 12,05 11,88 11,83 - - 
1/0,7 12,54 12,15 11,93 11,89 - - 
1/0,8 12,55 12,31 12,09 12,02 11,9 11,74 
1/0,9 12,63 12,41 12,25 12,15 12,12 12,02 
1/1,0 - 12,50 12,41 12,35 12,31 12,20 
1/1,1 - 12,55 12,48 12,44 12,41 12,33 

Используя результаты экспериментов, было определено 
оптимальное значение уровня кислотности рН (рН опт), при котором 
микрокапсулы, образованные в результате химической реакции, 
являлись герметичными, а процесс обезвреживания считался 
полностью завершенным. Анализ полученных данных по результатам 
эксперимента показывает, что после окончания процесса 
обезвреживания полученный конечный продукт (капсулированный 
материал) по уровню кислотности рН является сильнощелочным [4]. 
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DETERMİNATİON OF THE SENSİTİVİTY OF 
BACTERİA TO SYNTHESİZED COMPOUNDS  

OF THE CYCLOHEXANE SERİES. 
Master:      Supervisor: 
Aliyeva Medine Rauf   PhD Guliyeva N.A 
II course. group R3219 

 
Modern synthetic antimicrobial agents occupy a leading place in the 

treatment of bacterial infections. Difficulties in the treatment and prevention 
of infectious diseases due to the variety of biological forms of pathogens, 
the constant emergence of multi-resistant forms, the emergence of new 
types of dangerous pathogens, determine the urgency of the problem of 
creating new antimicrobial agents. 

Screening of the antimicrobial activity of some synthesized compounds 
was carried out and the antimicrobial activity of derivatives of polycarbonyl 
compounds in relation to test cultures of microorganisms was established 
[1,2].  

It has been established that a strong antimicrobial effect is exerted by the 
substances ethyl-6-hydroxy-6-methyl-3- (2-oxo-2-phenylethoxy) -4-phenyl-
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5- carboxylate and diethyl 4-hydroxy-4-
methyl-2-phenyl-6- (2- (4-phenylthiazol-2-yl) hydrazino) cyclohexane-1,3-
dicarboxylate. We found that diethyl 4-hydroxy-4-methyl-2-phenyl-6-(2-(4-
phenylthiazol-2-yl) hydrazino) cyclohe-xane-1,3-dicarboxylate at a dilution 
of 1: 400 kills E. coli in 10 minutes, and blue-green purulent sticks in 20 
minutes, candida in 40 minutes. 
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It was found that ethyl 6-hydroxy-6-methyl-3- (2-oxo-2-phenylethoxy) -
4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate kills staphylococci 
in 20 minutes even with a dilution of 1: 800. 
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KİMYƏVİ MELİORASİYA TƏDBİRLƏRİNİN KƏND 

TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN MƏHSULDARLIĞINA 
TƏSİRİ 
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Yeni iqtisadi münasibətlər azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində müstəqil 

bir dövlət kimi respublikamızda iqtisadiyyatı , əhalinin maddi rifah halını 
yaxşılaşdırmaq, sosial-məişət  xidmətini yüksəltmək, məhsul bolluğu 
yaratmaq və onların zəmnində gələcəkdə inkişafı təmin etmək üçün çox 
ciddi dəyərli islahatlar aparılır.Məlumdur ki, kənd təsərrufatı bitkilərindən 
sabit və yüksək məhsuldarlıq əldə edilməsi əkinçilik sisteminin tətbiq 
olunmasının keyfiyyətindən çox asılıdır.Bir-biri ilə sıx bağlı olan 
aqrotexniki, meliorativ və təşkilati-təsərrüfat kompleksindən ibarət müasir 
əkinçilik  sisteminin elementlərindən birinin həyata keçirilməsi heç  
şübhəsiz becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına öz mənfi 
təsirini göstərir.Respublikada suvarılan torpaqların müəyyən hissəsi 
şorlaşmaya və şorakətləşməyə  məruz qaldığından kənd təsərrüfatı 
istehsalına ciddi mənfi təsir göstərir və perspektivdə məhsul qıtlığının 
yaranmasına səbəb ola bilər.Belə torpaqlar  meliorativ cəhətdən tam 
əlverişli olmayan torpaq sahələri hesab edilir və onların ekoloji 
sağlamlaşdırılması təxirəsalınmaz bir vəzifə kimi qarşımızda durur. 

Ekoloji cəhətdən tənəzzülə uğramış torpaqların bərpa olunması, 
münbitliyinin yüksəldilməsi üçün bu torpaqlarda mütləq kimyəvi 
meliorasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. 

Təqdiqatın məqsədi müxtəlif kimyəvi meliorantların tətbiqi ilə aparılmış 
yuma zamanı meliorantların meliorativ səmərəliliyinin və onların kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsidir. 
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Təqdiqatın obyekti respublika hüdudları daxilində Xəzərsahili düzən 
ərazilərdir.Təcrübənin aparılması üçün Xızı rayonunun Şurabad qəsəbəsi 
yaxınlığından götürülmüş torpaq nümunələrindən istifadə olunmuşdur.  

Təqdiqatın metodikası.Hava şəraitində qurudulmuş torpaq nümunəsi 
əzilərək diametri 1mm olan ələkdən keçirildikdən sonra hündürlüyü 35 sm, 
diametri 5 sm olan xüsusi qablara doldurulur.Yüngül döyəcləmə yolu ilə 
(çəki üsulu) torpaqların sıxlığı 1,4 q/sm3 - ə qədər kipləşdirilir və sonra bu 
qablardan hər birinə yuma normasına uyğun su verilir.Yuma təcrübəsi 
zamanı şorlaşma dərəcəsi 2,32 % olan, ağır qranulometrik tərkibli (92 % 
fiziki gil ), yüksək karbonatlı, zəif gipsli, orta dərəcəli natriumlu 
şorakətləşməyə məruz qalmış torpaqlardan istifadə olunmuşdur. 

Təhlil və müzakirə.Yuma təcrübəsi 3 variantda aparılmışdır: 1.Adi su ilə 
yuma ; 2.Hektara 15 ton gəc verməklə yuma; 3.Hektara 15 ton tullantı sulfat 
turşusu verməklə yuma  

Sulfat turşusu torpağa 2 % - li məhlul şəkilində verlimişdir. 
Torpaqların yuyulması zamanı ən az meliorativ səmərə adi su ilə yuma 

variantında əldə olunmuşdur.Bu variantda 15 min m3/ha yuma norması ilə 
torpağın ilkin şorlaşma dərəcəsini 2,32 % - dən 1,18 % - ə qədər aşağı 
salmaq mümkün olmuşdur. 

Hektara 15 ton gec verməklə yuma zamanı isə onun duzluluq dərəcəsini 
0,69 % - ə qədər endirilmişdir.Bu zaman qalıq duzların 78,74 % - ni zərəli 
duzlar təşkil etmişdir. 

Ən yaxşı meliorativ səmərə 2 % - li sulfat turşusu məhlulunun tətbiqi ilə 
aparılmış yuma variantında əldə olunmuşdur. Tətbiq olunan 15 min m3 /ha 
yuma norması ilə aparılan yuma zamanı  şorlaşma dərəcəsini quru qalığa 
görə 8; xlora görə 46; sulfat anionuna görə isə 4.7 dəfə aşağı salınmış, 
demək olar ki, praktiki olaraq şorlaşma dərəcəsini buraxıla bilən həddə 
qədər azaldıması təmin edilmişdir. Qalıq şorlaşma dərəcəsi 0,29 %- 
həddində olmuşdur. 

Yuma meliorativ tədbiri başa çatdırıldıqdan sonra torpaqlar payızlıq arpa 
bitkisi altında məmimsənmişdir. 

Variantlar üzrə ən az məhsuldarlıq adi su ilə yuma variantında müşahidə 
olunmuşdur.Belə ki, bu variantda bitkilərin boyunun hündürlüyü orta hesabı 
38,9 sm, məhsuldarlığı 7,27 sen/ha olmuşdur.Hər hektardan yığılan samanın 
miqdarı 20,74 sen təşkil etmişdir. 

Gəc verməklə aparılmış yuma variantının torpaqlarında məhsuldarlıq 
daha yüksək olmuşdur. Bu variantda payızlıq arpa bitkisinin məhsuldarlığı 
13,63 sen/ha, samanın miqdarı isə 30,36 sen/ha olmuşdur.Nəzarət variantı 
ilə müqayisədə məhsul artımı 87,4 % təşkil etmişdir.Yığılan samanın 
miqdarı isə 2 dəfədən artıqdır. 
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Variantlar üzrə ən yaxşı nəticə zəif sulfat turşusu məhlulu tətbiq 
olunmuş variantda əldə olunmuşdur.Bu variantda mənimsəmə zamanı 
məhsuldarlıq 11,73 sen/ha təşkil edir.Yığılan samanın miqdarı 29,08 sen/ha 
civarındadır. 

Torpaqlardan alınan məhsulun miqdarına və iqtisadi səmərəliliyinə görə 
bu meliorantı şorakətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılması üçün yüksək 
səmərəli meliorant kimi qiymətləndirmək olar.Belə ki, onun tətbiqi, 
yaxşılaşdırılmış torpaqlardan nəzarət variantı ilə müqayisədə 11,78 sen/ha 
əlavə məhsul almaq mümkündür. 

Müxtəlif kimyəvi meliorantların tətbiqi ilə aparılmış yuma altından 
çıxan torpaqların mənimsənilməsindən alınan məlumatların ümümiləşdirən 
aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

NƏTİCƏ 
1. Adi su ilə aparılmış yuma Xızı rayonu torpaqları üçün səmərəli 

deyil.Bu meliorativ tədbir həyata keçirilmiş ərazi payızlıq arpa bitkisi 
altında mənimsənilmiş torpaqlarda rentabellik çox aşağı həddə olduğundan 
belə torpaqların mənimsənilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəli deyil.  

2.Zəif sulfat turşusunun meliorant kimi tətbiqi tədqiqat aparılan 
torpaqlar üçün səmərəli meliorant hesab edilə bilər.Onun şorlaşmiş – 
şorakətləşmiş torpaqlara təsiri nəticəsində şorlaşma həddinin maksimum 
aşağı salmaq və payizliq arpa bitkisindən əlavə olaraq 10 – 14  s/ha məhsul 
almaq mümkündür. 

ƏDƏBİYYAT 
1. K.H.Teymurov,  “Şorakət torpaqlar və onların yaxşılalaşdırılmasının əsas 

yollarına dair tövsiyyələr”, Bakı, 1988, səh 42 ;  
2. S.K.İbrahimov , T.A.Xəlilov ,  “Ekoloji tənəzzülə uğramış torpaqların 

münbitliyinin bərpası və mənimsənilməsi yolları “, “XXI əsrdə ekologiya və 
torpaqşünaslıq elmlərinin aktual promlemləri” VII respublika elmi konfransının 
materialları, Bakı, 2018 , səh 14-15. 

 
WATER TREATMENT USING GRAPHENE OXIDE 
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In recent decades, considerably developments in world economy and 
overgrowth of the world population made the drinking water problem more 
global. Global climate change causes a further reduction in water resources.  

Heavy metals are well removed by Zeolites and we also considered the 
possibility of water purification with graphene oxide [1,2]. We prepared 
concentrated solutions and synthesized graphene oxide using an improved 



 

 
90 

post-hammer technique. The concentration of water with NaCl is equal to 
the concentration of the Caspian sea to create a natural environment. For the 
cleaning procedure, we used zeolite and graphene oxide. 

We should note that we have carried out several experiments in order to 
know which nanoparticle has a good influence in water treatment. We can 
say that GO  nanoparticles are more effective and cost efficient for reducing 
the Cl- ions, but zeolite also showed a good nm. Main problem is expansion 
of the size and letting to pass ions through the membrane. 1 square inch of 
GO can desalinate half a liter of water. If it is enlarged to A5 paper, it can 
desalinate approximately 150-200 liters of water. 

 
GO texture is installed using FTIR 
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It is known that one of the promising methods for producing hydrogen is 

the reaction of steam reforming of ethanol. One of the main advantages of 
this method is the use of ethyl alcohol as a raw material obtained in large 
quantities from renewable biological resources. Due to the fact that the 
reaction of steam conversion of organic compounds into hydrogen and, in 
particular, ethyl alcohol has been proposed relatively recently, it is of 
interest to study this reaction from a thermodynamic point of view. For this 
purpose, we performed thermodynamic calculations of the reactions 
occurring in the process of steam conversion of ethanol to hydrogen. The 
reaction of vapor conversion of ethyl alcohol to hydrogen proceeds 
according to the following equation:  

 
C2H5OH + 3H2O = 2CO2 + 6H2 
 
In the process of steam reforming of ethanol, reactions of 

decomposition, dehydration and dehydrogenation of ethanol also take place 
with the formation of methane, carbon monoxide and carbon dioxide, 
ethylene and acetaldehyde. In addition to these reactions, reactions of the 
formation of acetone, acetic acid, the interaction of the formed carbon 
monoxide with water vapor with the formation of methane can also occur. 
Thus, the side reactions occurring during the steam conversion of ethanol to 
hydrogen are presented below. 

 
2C2H5OH → CO2 + 3CH4 
C2H5OH → CO + H2 + CH4 
C2H5OH → C2H4 + H2O 
C2H5OH → CH3CHO + H2 
3C2H5OH → 2CH3COCH3 + H2O + 2H2 
C2H5OH + H2O → CH3COOH + 2H2 
CO + 3H2 →CH4 + H2O 
CO + H2O →H2 + CO2 
 
To carry out thermodynamic calculations, we took from the reference 

tables the values of standard thermodynamic functions at a temperature of 
298K for the initial reagents and reaction products. The calculations have 
shown that the reaction of the steam reforming of ethanol to hydrogen is 
endothermic and the change in the enthalpy of the reaction is 174210 J. The 
calculation of the change in the isobar of a chemical reaction was carried 
out according to the Temkin-Shvartsman equation:  
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The value of the equilibrium constant was used to determine the 

theoretical yields of the reaction products at different temperatures. Table 1 
below shows the calculated Gibbs energies at various temperatures for the 
reactions of the conversion of ethyl alcohol to hydrogen, acetaldehyde and 
ethylene.  
Table 1. Calculated values of the Gibbs energy at different temperatures for  

the reactions of the conversion of ethyl alcohol. 
Reactions of converting 
alcohol into: 

Gibbs energy, ΔG, kJ at different 
temperatures (Kelvin). 
300 400 500 600 700 800 900 

Hydrogen  64,3 26,8 -12,6 -53,3 -94,9 -137,2 -179,9 
Acetic aldehyde 34,8 23,2 11,3 -0,89 -13,2 -25,6 -38,0 
Ethylene 7,2 -5,6 -18,6 -31,8 -44,9 -58,0 -71,0 

 
The table shows that the possibility of the reaction of dehydrogenation 

and dehydration of alcohol at low temperatures is greater than the reaction 
of steam reforming with the formation of hydrogen. But, already starting 
from 600K, the possibility of the reaction of steam reforming prevails over 
other reactions of the conversion of ethyl alcohol. 
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Hidrogen bir sıra sənaye sahələrində: kimya, neft-kimya, qida, 

metallurgiya və sairədə istifadə olunur Son zamanlarda dünyanın aparıcı 
ölkələri hidrogen energetikasının inkişafına böyük vəsait qoyurlar. 

Metanın buxarla çevrilməsi: Bu gün hidrogen istehsalının əsas sənaye 
üsulu metanın buxarla çevrilməsidir-çoxmərhələli proses olub, sintez qaz 
(CO+H₂) alınması ilə metanın su buxarında çevrilməsini, eləcə də, CO və 
CO₂ oksidləşmə mərhələlərini və karbonun hidrogendən ayrılmasını ehtiva 
edir. Bu prosesin əsas çatışmazlığı, onun təmizlənmə mərhələlərinin 
çoxluğu səbəbindən mürəkkəbliyi ilə yanaşı, həm də atmosferin çoxlu 
miqdarda CO₂ tullantıları ilə çirkləndirilməsidir [1]. 
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Metanın natamam oksidləşməsi: Metanın natamam oksidləşmə prosesi, 
qeyri-katalitik olduğu kimi, həm də katalizatorun tətbiqi ilə aşağıdakı 
reaksiyalarla təsvir olunur: 

CH₄ + O₂         CO – 2H₂ (∆H= -35.6 Kc/mol) 
CH₄ + O₂        CO₂ + 2H₂ (∆H= -319.3 kCmol) 

Buxar konversiyasına nisbətdə metanın natamam oksidləşmə prosesinin 
üstünlüklərinə aşağıdakılar aiddir [2]:  

İstilik təchizatı ehtiyacının olmaması səbəbindən avadanlıqların 
potensial olaraq aşağı qiyməti;  Metanla yanaşı, metanol, benzin, dizel 
yanacağı və başqaları da daxil olmaqla müxtəlif qazlı və maye 
karbohidrogenlərin reaktora verilməsi imkanı; 

Eyni zamanda, bu prosesin əhəmiyyətli çatışmazlıqları var: 
Azot ilə çox həll edilmiş prosesin məhsulları aşağı kalorili əhəmiyyətə 

malikdir; Prosesin ekzotermikliyi istiləşmə itkisinin artmasına səbəb olan 
yüksək temperatura olan ehtiyacı müəyyənləşdirir [3]. 

 Kömürün qazlaşdırılması: Qazlaşdırma prosesi kömürün oksigenlə və 
ya su buxarı ilə 800-1300˚C temperaturda natamam oksidləşməsini özündə 
birləşdirir. Qaz generatoruna havanın verilməsi ilə bərk qalıq yanacağının 
yanaraq CO və CO₂ əmələ gətirməsi baş verir. Əgər hava ilə birlikdə 
generatora su buxarı da verilsə, aşağıdakı reaksiyalar gedəcəkdir: 

С + H₂O       CO + H₂ (∆Н° = 132.6 kC/mol) 
C + H₂O        CO + 2H₂ (∆Н° = 89.5 kC/mol) 

Suyun elektrolizi: Suyun elektrik cərəyanı ilə parçalanması bir texnoloji 
mərhələdə saf hidrogen (99.6-99.99%) alınmasıının ən tanınmış və yaxşı 
tədqiq olunmuş üsullarından biridir. Suyun elektrolizi prosesi aşağıdakı 
tənliklə təsvir olunur: [3] 

Н2O       O2 + Н2 (∆Н0 = 285 kC/mol) 
Bu suyun endotermik parçalanma reaksiyası zonasına daimi istilik 

verilməsini tələb etmir. Buna görə də bu gün elektropiroliz ən bahalı 
hidrogen istehsalı üsulu hesab olunur. 
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Metakril turşusunun mürəkkəb efirlərinin sintezi metakril turşusunun 
birbaşa eterifikasiyası, yaxud metilmetakrilatın yenidən esterləşməsi ilə 
həyata keçirilir. Metakril turşusunun efirlərinin digər alınma üsulu 
izobutilenin azot dioksidlə (N2O4) α-oksiizoyağ turşusuna oksidləşməsinə 
və sonradan metakril turşusuna və efirlərə eterifikasiyasına əsaslanmışdır. 

 

 
 
Efirlərin yuxarıda göstərilən üsullarla sintezində müxtəlif 

çatışmamazlıqlar olduğu üçün kifayət qədər sərfəli deyil. Ona görə də 
metakril turşusunun mürəkkəb efirlərinin bismut-molibden-volfram 
katalizatorunda izobutilenin oksidləşmə ammonolizi ilə effektiv alınma 
üsulu işlənilmişdir: 
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Proses bir mərhələdə, efirlərin yüksək çıxımla alınması ilə həyata 

keçirilmişdir. Metakril turşusunun efirlərinin (I-VII) alınması üçün n-butil, 
n-heptil, n-oktil spirtlərindən, eləcə də sənayedə propilen əsasında alınan 
spirtlərdən (n-propil, izopropil, 1,2- və 1,3-dixlorpropil spirti) istifadə 
edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sənayedə propilen neft xammalının pirolizi 
zamanı etilenlə birgə alınır. Propilen həm də neft emalı prosesində alınan 
digər qazların tərkibində də olur. 

Piroliz prosesində alınan qaz qarışığından qazayrıcı qurğuda dərin 
soyudulma üsulu ilə sıxılmış qazların rektifikasiyası ilə etilen və propilen 
alınır. Yüksək təmizliyə malik etilen və propilenin yüksək tələb edildikdə, 
qaz fraksiyası rektifikasiyadan əvvəl əlavə olaraq kükürdlü və asetilen 
birləşmələrdən təmizlənir.    
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We have previously shown that tin-vanadium catalysts show a fairly 

high activity in the reaction of propylene oxidation to acetic acid. To 
determine the optimal conditions for the oxidation of propylene to acetic 
acid on the Sn-V-O catalyst, we studied the effect of the partial pressures of 
propylene, oxygen, steam, and contact times on the oxidation of propylene. 
Studies have shown that with an increase in the partial pressure of 
propylene, the yields of the products of partial oxidation, namely acetic 
acid, acetone, and acetaldehyde, decrease. With an increase in the partial 
pressure of propylene, the yield of carbon dioxide, like all other reaction 
products, decreases. An increase in the partial pressure of oxygen leads to a 
decrease in the degree of conversion of propylene to acetone, and the yield 
of acetic acid passes through a maximum. In the absence of water vapor, 
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only deep oxidation of propylene to acetic acid and carbon dioxide is 
observed. With an increase in the partial pressure of water vapor, the degree 
of conversion of propylene to acetic acid increases to 29.5% at a 
temperature of 300 ° C. A further increase in the partial pressure of water 
vapor leads to its decrease. The effect of water vapor is stronger at high 
temperatures. In contrast to the products of mild oxidation, an increase in 
the partial pressure of water vapor leads to a monotonic decrease in the 
degree of conversion of propylene to carbon dioxide. Thus, steam has a 
positive effect on the oxidation of propylene to acetic acid. Based on the 
studies carried out, the following optimal conditions for the oxidation of 
propylene to acetic acid can be proposed:  

space velocity of propylene 100-150 h-1;  
molar ratio propylene: air: water = 1: 8: 4  
contact time 1.5-2.5 sec;  
temperature 250-350 ° С.  
Under these conditions, the process of propylene oxidation on the Sn-V-

O catalyst was studied, the results of which are presented below in Table 1. 
 

Table 1. Oxidation of propylene over Sn-V-O catalyst in pilot unit. 
Temperatur, °С 220 320 
Pressure  atmosfer atmosfer 
Volume velocity of the reaction mixture, hour-1  1500 1500 
Propylene : air: water vapor mole ratio  1:8:4 1:8:4 
Conversion of propylene, % 40,6 61,9 
The rate of conversion of propylene into oxidation 
products: (%)    

Acetic acid 29,0 42,7 
Karbon qazı  8,4 14,2 
Acetic aldehyde 1,0 0 
Acetone  2,0 0 
Oxidative selectivity to acetic acid, %   71,4 69 
Accumulation of acetic acid over one liter of catalyst 
per hour 96,4 137,3 

Based on the obtained results, we can say that Sn-V-O catalyst has high 
activity in the reaction of oxidation of propylene to acetic acid. 
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Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatları yerüstü və yeraltı sulardan 

ibarətdir. Azərbaycan Respublikası az su ehtiyatları olan torpaqlardan 
biridir, içməli sular məhdud mənbələrə sahib olduğu halda ölkə daxilində 
qeyri-bərabər paylanır. Səth suları və qismən yeraltı sular atmosfer 
yağıntılarından formalaşır. Su ehtiyatları, iqlim dəyişiklikləri və antropogen 
təsirlər nəticəsində ciddi təzyiqlərə məruz qalır. Yerüstü su ehtiyatları 
çaylarda, göllərdə, su anbarlarında və digər gölməçələrdə və buzlaqlarda 
toplanır. Ölkə ərazisi daxilində illik içməli yeraltı su mənbələrinin 
proqnozlaşdırılan ehtiyatları 9 milyard m3-ə yaxındır. Ölkə daxilində 
adambaşına düşən yerüstü və yeraltı suların gündəlik miqdarı transsərhəd 
sular daxil olmaqla təxminən 10 min litrə, transsərhəd sular nəzərə 
alınmadan təxminən 4 min litrə bərabərdir. Ümumilikdə, Azərbaycanın su 
ehtiyatları aşağıdakı kimi paylanır:[2] 

Çay suları: 28,5 ilə 30,5 km3-dən 9,5 ilə 10,0 km3-ü Xəzər dənizinə 
axan daxili çaylara və çaylara aiddir. 

Şirin su gölləri: 0.03 - 0.05 km3 
Su anbarları: tam gücü 21,9 km3 və faydalı gücü 12,1 km3 
Yeraltı suların istismar gücü: 8.0 - 9.0 km3 
Buzlaqların su ehtiyatları: 0,080 - 0,085 km3 
Səth su hövzələri-Çaylar.Azərbaycan Respublikasında 8,359 çay var və 

onlardan ikisinin (Kür və Araz çayları) uzunluğu 500 km-dən çoxdur. Digər 
22 çayın uzunluğu 101-500 km, 40 çayın uzunluğu 51 ilə 100 km, 107 çayın 
uzunluğu 26 ilə 50 km arasındadır. Kür çayı hövzəsində 5 min 141 çay var 
və 1.177-si Araz çayı hövzəsidir. Budaqları ilə birlikdə birbaşa Xəzər 
dənizinə tökülən çayların sayı 3.218-dir. Ümumi çay şəbəkəsi sıxlığı 
təxminən 0,36 km / km2-dirXəzər dənizi hövzəsində çaylar əsasən iki 
sahəyə aiddir: 

Kür çayı hövzəsi çayları (Araz çayının sol qolları daxil olmaqla sağ və 
sol qolları) 

Birbaşa Xəzər dənizinə axan çaylar (Lənkəran bölgəsi çayları və Böyük 
Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamacından axan çaylar).[1] 

Transsərhəd çaylar. Respublikanın əsas transsərhəd çayları (21 çay) Kür, 
Araz, Qanıx (Alazan), Qabırlı (Iori), Astara çayları və Kür və Araz 
çaylarının qolları olan Ermənistan ərazisindən keçən kiçik çaylardır. Cənubi 
Qafqazın 64 faizini təşkil edən Kür çayı Ermənistanın bütün ərazisindən, 
Azərbaycanın 80 faiz ərazisindən və Gürcüstanın 52 faizindən keçir. Çay 
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tam axın rejiminə malikdir və Kür çayının illik axınının 47-58 faizi yazda 
baş verir. Kür çayının ən böyük su anbarı Mingəçevir su anbarıdır. Kür çayı 
sisteminin ən böyük qolu olan Araz çayı, Türkiyənin Bingöl dağından 
başlayaraq Sabirabad yaxınlığında Kür çayına tökülür. Uzunluğu 1072 km, 
hövzəsinin sahəsi 102.000 km2-dir.Kür çayı hövzəsində göl faizi azdır və 
1% -dən bir qədər yüksəkdir. Araz çayı hövzəsində 2%-yə yaxındır.[1] 

Göllər və su anbarları.Azərbaycanda səthinin sahəsi 5 km2-dən çox  
ümumi 394 km2 olan təxminən 450 göl var. Ən böyük göl Kür-Araz 
ovalığında yerləşən və sahəsi 65,7 km2, tutumu 59,1 km3 olan Sarısu 
gölüdür. Ən yüksək dağ gölü Dəmiraparan çayı hövzəsində yerləşən 
Tufangol gölüdür (3277 m). Sahəsi 0,1 km2, tutumu 0,11 Mm3-dür. 1139-
cu ildə Ağsu çayında 1556 m yüksəklikdə baş verən zəlzələ nəticəsində 
yaranan Göy-Göl Azərbaycanın ən mənzərəli və şirin su gölüdür. 
Digərləri,Maralgöl, Zalıgöl və s. gölləri də o zəlzələ nəticəsində əmələ 
gəldi. [4] 

Azərbaycanda 136 su anbarı və süni hovuz yaradılıb, ümumi sahəsi 
982,84 km2, ümumi tutumu 21464 mln. m3-dir.Su anbarlarına misal olaraq 
Mingəçevir (suyun səthi 605 km2) Varvara (22,5 km2; 62 milyon m3), 
Şəmkir (115 km2; 2677 milyon m3), Yenikənd (22,61 km2; 158 milyon 
m3), v’ və Araz su anbarıdır. Araz çayı (145 km2; layihəyə görə tutumu 
1350 milyon m3 və hazırda bu göstərici lil olduğu üçün 1254 milyon m3), 
Tərtər çayı üzərindəki Sərsəng su anbarı (14,2 km2; 565 milyon m3) və 
Ceyranbatanı göstərmək olar (13,89 km2; 186 mln. m3),Aşıq Bayramlı (0,8 
km2; 3,6 milyon m3), Yuxarı Xanbulançay (2,46 km2; 52 milyon.m3), 
Sirab (0,16 km2; 12,7 milyon. m3) su anbarları sahədən kənarda nümunədir. 
Mingəçevir hidro qovşağı və su anbarı 1954-cü ildə istismara verilmişdir. 
Çoxillik tənzimləmə rejimində işləyən bu su anbarı hərtərəfli təyinatlıdır və 
əsasən daşqın, hidroenergetika və suvarma məqsədləri ilə mübarizə üçün 
istifadə olunur.[1] 

Yeraltı sular.18 yeraltı su hövzəsi Böyük Qafqaz və Aşağı Qafqaz dağlıq 
- qatlanan zonaları və aralarında Kür-Araz düzənliyi hüdudlarında ayrılır. 
Bu hövzələrdən 14-ü transsərhəd qrunt su hövzələridir. Dağlıq zonaların 
qrunt suları zəif tədqiq edilmişdir. Ceyrançöl, Acınohur düzləri, Şamaxı-
Qobustan ərazisi və Abşeron yarımadası daxilində istifadə edilə bilən yeraltı 
suların böyük ehtiyatlarının yaranması üçün təbii şərait əlverişli deyildi. 
Muğan-Salyan düzü, habelə Şirvan, Mil, Lənkəran düzlərinin bir hissəsi 
əlverişsiz hidrogeoloji şərtlərlə xarakterizə olunur. İstifadə olunan yeraltı 
suların əsas ehtiyatları Kür-Araz ovalığına daxil olan Qusar-Dəvəçi, Qanıx-
Əyriçay, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, Cəbrayıl, Naxçıvan və qismən Şirvan 
və Lənkəran dağətəyi düzənliklərində toplanır.Azərbaycanda yeraltı sular 
yüksək keyfiyyətlə seçilir. Bu sular əksər hallarda əkinçilikdə və geniş 
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yayılmış sənaye sahələrində istifadə olunur.[3] Düzənlikdəki Gəncə-Qazax 
və Qarabağ-Mil yeraltı suları əsasən bölgənin müxtəlif ərazilərində suvarma 
üçün istifadə olunur. İstifadə olunan yeraltı suların ümumi tutumu bir il 
ərzində 8-9 km3 hesablanır ki, bu da Azərbaycanda davamlı su təminatında 
mühüm rol oynaya bilər.[3] 

İçməli və əkinçilik üçün - ev ehtiyacları, minerallaşma səviyyəsi 1,0-1,5 
q / l-ə qədər olan yeraltı sular, kənd təsərrüfatı və sənaye ehtiyacları üçün - 
minerallaşma səviyyəsi 1,0- 1,5 q / l-ə qədər olan yeraltı sular, bir neçə 
halda Azərbaycanda 2,0-3,0 q / l-ə qədər istifadə olunur.[2] Yeraltı sular 
ölkə daxilində su istismarı quyuları, əl quyuları və yeraltı su təchizatı 
boruları vasitəsilə istifadə olunur. Dağlarda və təpə ərazilərində çox sayda 
yeraltı bulaqdan istifadə olunur. İstismar quyularının dərinliyi 120-200 
metrdir. Ölkə daxilində yeraltı suların monitorinqi Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) tərəfindən aparılır.[2] Hazırda monitorinq 
şəbəkəsi bütün dağətəyi düzənliklərin - Qusar-Dəvəçi, Qanıx-Əyriçay, 
Gəncə-Qazax, Qarabağ, Mil, Cəbrayıl, Naxçıvan, Şirvan, Muğan-Salyan və 
Lənkəran və Gəncəçay hövzəsi yaylarda aparılır. 1990-cı illərin 
əvvəllərindən bəri erməni işğalı səbəbindən Cəbrayıl planı və Qarabağ 
ovalığının xeyli hissəsi daxilində monitorinq aparılmır. Monitorinq şəbəkəsi 
800-dən çox quyudan, bulaqdan və yeraltı su borularından ibarətdir. 
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Məlumdur ki, poladın turş mühitdə korroziyasında asetilen birləşmələri 
effektiv inhibitorlardır. Lakin bu tip birləşmələrin poladın hidrogen 
tərkibinə və mexaniki xarakteristikasına təsiri kifayət qədər 
öyrənilməmişdir. Poladdan hazırlanmış məmulatların turş mühitdə 
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istismarına yüksək təlabat olduğu üçün bu sahənin tədqiqi əhəmiyyətli 
dərəcədə maraq yaradır. 

Göstərilən işdə 1,3-propandiolun və 2,3-butandiolun asetilen efirlərinin 
4n HCl məhlulunda, yüksək möhkəmlikli 30XГСHA (C – 0,34%, Si-1,12%, 
Mn-1,3%, Cr – 1,2%, Ni – 1,5%) poladın aşınmadan sonra mexaniki 
xarakteristikasına və hidrogen tərkibinin dəyişməsinə təsiri tədqiq 
edilmişdir. 

Poladın mexaniki xarakteristikası ИМ-4Р parçalayıcı maşında 1,2 
mm/san yüklənmə sürətində təyin edilmişdir. Bu məqsədlə d=5mm olan 
nümunələrdən istifadə edilmişdir. Mexaniki sınaqdan əvvəl nümunələr 4n 
HCl məhlulunda 1 saat müddətində saxlanıldıqdan sonra su axını ilə 
yuyulur və filtr kağızı ilə qurudulur. Sonra gərilmənin çıxarılmış tam 

diaqramında  qısa müddətli möhkəmlik ( ), axıcılıq həddi ( ), nisbi 
daralma φ% və uzanma δ% hesablanmışdır. Göstərilənlər  beş ölçmənin orta 
hesabi nəticələridir. Korroziya sınağı çəki üsulu ilə, diametri d=5 mm və 
uzunluğu 20 mm olan silindirik nümunədə ümumi qəbul edilmiş üsul ilə 
aparılmışdır. Bunun üçün əvvəlcə  nümunələr cilalandıqdan (şkurka ilə) 
sonra asetonla yağdan təmizlənmişdir. Paralel olaraq korroziya sınağı ilə 
yanaşı, ИСП-51 cihazında spektr üsulu ilə poladda hidrogenin tərkibini də 
təyin edilmişdir. Alınan nəticələr (cədvəl) 1q metala düşən hidrogenin 
həcminə görə hesablanmışdır. 

 
İnhibitorun qatılığı 10-2 mol/l 

Korroziya mühiti 𝜌 
q/m2 
san 

  φ δ [H] 
sm3/q kq/mm2 ℅ 

Başlanğıc vəziyyət − 188,6 134,5 42,0 9,4 0,007 
Propandiolun diasetilen 
efiri 0,20 184,5 141,6 44,5 4,0 0,020 
2,3-butandiolun 
monopropargil efiri 0,55 184,0 134,9 42,0 10,5 0,025 
Butandiolun diasetilen 
efiri 0,33 183,3 138,5 42,4 8,7 0,023 
1,3-propandiolun 
monopropargiloksimetil 
efiri 0,51 184,5 134,2 43,0 8,8 0,030 
4n HCl 8,50 183,0 130,3 21,8 7,5 0,090 
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Cədvəldə 𝜌- inhibitorun korroziya sürətinə təsirini,  – qısamüddətli 
möhkəmlik həddini, φ- nisbi gərilməni, δ- uzanmanı və [H]- hidrogenin 
tərkibini göstərir. 

Cədvəldə göstərilən  nəticələrdən göründüyü kimi, bütün tədqiq edilən 
inhibitorlar 30XГСНА poladının həllolmasını effektiv olaraq yavaşıdır 
(müdafiə dərəcəsi 93,5-98,7%). Ən yaxşı effektiv nəticə göstərən birləşmə 
propandiolun və butandiolun diasetilen efirləridir. 4n HCl-la poladın 
aşınması nisbi daralma φ qiymətini onun ilkin qiyməti ilə müqayisədə 
təxminən 50% azaldır. İnhibitorun daxil edilməsi φ-in qiymətini başlanğıc 
səviyyədə saxlayır. Eləcə də inhibitorsuz turşuda poladın aşınmasını, 
inhibitorun iştrakı ilə müqayisə etdikdə, nisbi uzanmanın və axıcılıq 
həddinin cüzi artımının olduğunu qeyd etmək olar. Poladın inhibitorlarla və 

onlarsız aşınması praktiki olaraq qısa müddətli möhkəmlik həddini  
dəyişmir və başlanğıc səviyyəyə yaxın qalır. Ümumiyyətlə görmək olar ki, 

bütün tədqiq edilmiş inhibitorlar plastiklik xarakteristikalarına , φ, δ 
effektiv təsir göstərir və qısamüddətli möhkəmlik həddinə təsir göstərmir. 

4n HCl ilə poladın aşınmadan sonra hidrogenin tərkibi, başlanğıc 
vəziyyətlə müqayisədə artır.  İnhibitorları əlavə etməklə aşınma zamanı 

hidrogenin tərkibi, təmiz turşu ilə aşınma ilə müqayisədə  2 4 dəfə azalır. 
Təcrübi verilənlər göstərir ki, diasetilen efirlərinin korroziya effektivliyi 

mono- efirlərdən daha yüksəkdir. Onlar hidrogenləşmə inhibitorları kimi 
daha effektivdir. Bunu asetilen efirlərinin molekulunda yüksək adsorbsiya 
qabiliyyətinə malik olan iki doymamış rabitələrin olması ilə izah etmək olar 
ki, bu da son nəticədə metalın səthində daha sıx müdafiə qatının 
yaranmasına gətirir. 

Beləliklə diolların asetilen efirləri yüksək möhkəmliyə malik 30XГСНА 
poladının korroziyasında onların mexaniki xarakteristikasını dəyişməyən və 
hidrogenləşməni aşağı salan  effektiv inhibitorlardır.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ Re (V) С АМИДОМ НИКОТИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 
Магистр:    Научный Руководитель: 
Гаджиева Наргиз Теймур Кызы  Проф. Агагусейнова М. М. 
 II курс, группа : R3119      

 
Одним из характерных свойств рения как типичного представителя 

d-переходного металла является склонность к комплекс образованию. 
Среди всего многообразия комплексов рения с различными 

лигандами, наиболее распространенными являются комплексы с 
азотсодержащими донорными лигандами. 

Наименее изученными среди них являются комплексные 
соединения рения со степенью окисления, равной пяти. 

В последние годы особый интерес представляют координационные 
соединения рения с биолигандами, которые являются перспективными 
препаратами для диагностики и лечения раковых заболеваний. 

Целью настоящей работы было изучение процесса 
комплексообразования между галогенидами рения и никотинамидном, 
изучение влияния различных факторов на процесс, установление 
природы и типа координации в синтезированных комплексах. 

В качестве биолиганда выбран амид никотиновой кислоты. Интерес 
к этому лиганду обусловлен содержанием в своем составе трех 
донорных атома, а также широким применением в медицине. 

Три конкурирующих донорных атома включают: кислород 
карбонильной группы, азот амидной группы, азот гетероцикла. 

В работе приведены результаты по синтезу серии комплексных 
соединений Re (V) 

с амидом никотиновой кислоты в среде хлор водорода с вариацией 
как концентрации HCI, так и температуры. 

Установлено, что в водных растворах соединения Re (V) 
малоустойчивы в результате гидролиза гидрохлоридного иона рения 
(V), но в растворах хлороводородной кислоты в зависимости от 
концентрации HCI ( 5 - 9 моль/л ) Re (V) существует в виде ряда 
оксогалогенидных комплексов { Re OCI5 }2-    и    { Re OCI5-n   ( 
H2O)n }( 2-)+n  ,где    n = 0/4 . 

В результате проведенных исследований установлен тип 
координации лиганда и структура полученных комплексов методом 
ИК-спектроскопического и элементного анализа. 
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АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
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Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, сточная вода, адсорбция, 

адсорбент. 
Одной из актуальных проблем настоящего времени является 

загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 
Причиной этому является развитие нефтяной отрасли, которое наносит 
значительный экологический ущерб. 

Актуальность проблемы доказывает активный поиск новых 
технологий, позволяющих бороться с загрязнениями нефтью и при 
этом обладающих низкой стоимостью. 

Выбор способа очистки в основном зависит от физико – 
химических свойств загрязнителей, степени загрязнения воды и т.д. В 
мировой практике водоочистки известны следующие методы очистки 
нефтесодержащих сточных вод: механический, физический, 
биологический, физико – химический и химический. 

При очистке воды с незначительной степенью загрязненности 
применяется адсорбционный метод, который является универсальным 
из всех сорбционных технологических схем, так как он основан не на 
трансформации веществ, а на их извлечении из сточных вод.  

Известен широкий спектр адсорбентов для очистки сточных вод 
такие, как активированный уголь,  абрикосовые косточки, гречневая 
лузга и т.д. Из  литературных данных известно, что наиболее 
распространение в качестве  адсорбента получил уголь из скорлупы 
орехов, так как он обладает гидрофобной поверхностью и может 
использоваться для очистки сточных вод от нефтепродуктов. Для 
получения угля проводится термообработку скорлупы орехов в 
течение 30 минут при температуре 3000С. 

Определение сорбционной способности угля из скорлупы орехов 
осуществляется следующим образом. В химический стакан наливается 
250 мл воды и добавляется определенное количество нефти или 
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нефтепродукта и при этом получается размытое пятно эмульсии с 
водой. Далее эта эмульсия пропускается через слой адсорбента с 
размером частиц 3-4 мм, а затем рассчитывается масса сорбента. 
Таким образом, определяется нефтепоглотительная способность 
сорбента для очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов, которая 
составляет 98 – 99,5%. 

Проверенные эксперименты показали, что скорлупа орехов, 
обработанная при 3000С, представляет собой эффективный и дешевый 
сорбент, очищающий сточные воды от нефти и нефтепродуктов.  
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INVESTIGATION OF UNDERGROUND WATER 

SOURCE WITH HYDROGEN SULFIDE CONTENT ON 
THE TERRITORY OF SHIMALI 

Bachelor:    Supervisor: 
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III course. Group 334.18E 

At present, the population living in the Khachmaz region of the 
Azerbaijan Republic on the territory of Shimali continues to be treated with 
the mineral waters of local springs.  Most of those who come to the sources 
in the summer use water on their own, without first seeking advice from 
doctors and without being subject to medical supervision.  Rational the use 
of mineral hydrogen sulfide waters for medicinal purposes is impossible 
without a thorough study of their composition, properties and effects on the 
body.   

During the monitoring, we interviewed the population of this zone and 
found that people using these water sources in their households in a few 
months got rid of kidney stones and also normalized the work of the 
gastrointestinal tract.  there was also an improvement in the quality of hair 
and skin.  during the chemical analysis of these waters, we established. 

 The presence of hydrogen sulfide in springs, especially thermal ones, is 
often accompanied by the development of blue-green algae. The therapeutic 
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effect of hydrogen sulfide waters is associated with the free hydrogen 
sulfide present in the water, which has active chemical properties.  We have 
determined the ionic composition of water from several springs located on 
the territory of Shimali -1 village, on the territory of the «Shafa»   camp site, 
which is a resting place for azi workers and a source on the territory of the 
«Khazar» camp site  . 
 Expedition work was carried out in the summer season of 2019.  

Table  Shows the results of our tests 

 
REFERENCE 

1. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION Staпdard methods 
for the examiпatioп of water апd waste-water, 15th ed., Washington, DC, 
АРНА, 1980. 

Place SO4-2 
mg/l 

HCO3-  
mg/l 

Mg2+  
mg/l 

Ca2+  
mg/l 

Cl-  mg/l Na++K+  
mg/l 

Shimali 123 9003.0 480 125 577 27704 

Khazar 16 568 605 2803 57300 33833 
Shafa 38 517 48 1737 39600 28807 
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“NEFT-MEXANİKA” BÖLMƏSİ 
TSİKLOİD ÖTÜRMƏNİN TƏTBİQ PERSPEKTİVLƏRİ 

Magistrant  Elmi rəhbər: 
Qasımova Aydan İlham qızı   
I kurs, qrup  A4310 

Prof. Əliyev Ə.M. 

 
Müasir maşınqayırmada evolvent profilli dişlərə malik ötürülmələr geniş 

yayılmışdır. Bu onunla izah olunur ki, onların istehsalı asandır və ucuz başa 
gəlir. Lakin bu ötürmələr yüksək yeyilmə müqaviməti göstərə bilmir. Hal-
hazırda planetar ötürməli reduktorlar əsasən neft sənayesində, qazıma 
avadanlıqlarında, yükqaldırıcı maşınların intiqallarında, sürət qutularında, 
zəncir konveyerlərində, fırlanma masalarında, robototexnika, maşınqayırma, 
kimya mühəndisliyi və s. sahələrdə, radarlar və ekskavatorlarda geniş 
istifadə olunur. 

Planetar dişli ötürmədə satellitlər tsikloid profilli hazırlanır. Tsikloid 
ötürmələrdə hiposikloid və episikloid əyriləri boyunca sərhədlənən tsiklik 
ilişmə meydana gəlir. Qısaldılmış episikloidin tənlikləri aşağıdakı kimi 

tərtib olunur (şəkil 1): 
 

 
 

burada λ - episikloidin 
qısaldılma əmsalı, τ - sərbəst 
əmsaldır, τ = 0…2π .  

A  nöqtəsinin (xA, yA) 
koordinatları τ parametrinin 
uyğun qiymətini tənliklərdə 
yerinə yazaraq əldə edilir. 
Tsikloidal profilli çarxın 
dişlərinin sayı radiusların nisbəti 

kimidir: z1 = R/r.  
Şəkil 1. Sikloid ötürmənin sxemi 
 
Planetar dişli çarx ötürmənin satellitinin dişinin tsikloidal və evolvent 

profilli dişlərinin yüklənmə sxemləri şəkil 2-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 2. Satellitin dişinin radial yüklənmə sxemləri: 

a - tsikloidal profil; b - evolvent profil. 
Şəkildən görünür ki, tsikloidal profilli dişdə yaranan normal qüvvə Fn 

evolvent profilli dişin gövdəsinin təhlükəli hissəsinə nisbətən daha azdır. 
Bunun səbəbi tsiklik ilişmədə yükü eyni vaxtda ötürən dişlərin sayının 
evolvent profilli ötürmədə iştirak edən dişlərin sayından əhəmiyyətli 
dərəcədə çox olmasıdır. 

İşdə maksimal ötürmə nisbətində minimum əndazə ölçülərinin tapılması 
məsələsi öz həllini tapmışdır. 
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İŞLƏNMİŞ ŞTANQLI QUYU NASOSLARININ 

MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI YOLLARI 
Magistr     Elmi rəhbər 
Abdulov Ruslan Qabil oğlu,  t.e.n, dosent Süleymanov T.S. 
qr.405.7, IV kurs 

 
Quyuların dərinlik nasosu ilə istismarı mexanikləşdirilmiş istismar 

üsuluna aid olub, neft istehsal olunan ölkələrdə  yataqların 70%-i bu üsul ilə 
istismar edilir. 

Mühərriki yer üzərində olan, ştanq kəməri vasitəsilə nasosa hərəkət 
verən qurğulara ştanqlı dərinlik nasosu deyilir. Ştanqlı quyu  nasosu 
birtəsirli adi pistonlu nasosdur. 

İş prinsipi: Plunjer yuxarı hərəkəti zamanı silindrin aşağı ucunda 
yerləşən  sovurucu klapan açılır. Bu zaman, maye quyudan silindr içərisinə 
sovrulur. Plunjer aşağı hərəkət etməsi zamanı, mayenin təzyiqi nəticəsində 
sovurucu klapan bağlanır,  plunjerə  bağlanmış vurucu klapan isə  açılır və 
maye plunjer boşluğundan keçərək nasos borularına daxil olur. Bir neçə 
dövri prosesdən sonra borularda mayenin səviyyəsi artaraq nəhayət, 
quyunun ağzına çatır. Quyu ağzında maye kipkəcdən keçərək asqı xəttinə və 
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oradan ölçü çənlərinə axır. Ölçü çənlərində mayenin miqdarı ölçüldükdən 
sonra maye neftyığma məntəqəsinə ötürülür. Bu proses nasosun işlədiyi 
bütün müddət ərzində daima təkrar olunur. 

Ştanqlı quyu nasosunun məhsuldarlığına həm daimi, həm də  dəyişən 
amillər təsir edir. Daimi amillər aşağıdakıları aid etmək olar: 

1)sorulan mayedə sərbəst qazın olması ; 
2) Ştanq və boruların elastik deformasiyası nəticəsində baş verən itkilər; 
3)Sorulan mayenin yer səthində soyuması və seperator qurğularında 

qazsızlaşması nəticəsində həcminin azalması; 
Dəyişən  amillər isə aşağıdakılardır: 
1) Silindir və plunjer arasında mayenin geri axması;  
2) Vurucu klapanın vaxtında bağlanmaması nəticəsində mayenin bir 

hissəsi plunjerin altına axır; 
3) Sorucu klapanın açılmaması; 
4) Boruların mufta birləşmələrindən axının olması. 
Təqdim olunan işdə Ştanqlı quyu nasosunun plunjerinə qazın təsiri, 

sızmanın qarşısını almaq üçün müxtəlif üsullar təklif olunmuşdur. Bunlara 
manjet plunjerdən istifadə, plunjerin bütün səthində vintvari oyuq açmaqla 
və.s. daxildir. 

Bütün bu işlərin bir neçə məqsədi vardır: plunjer və silindrin 
yeyilməsinin qarşısını almaq, plunjer və silindir arasında bərk qırıntıların 
toplanmasına mane olmaq və s. 

Bütün bunları nəzərə alaraq plunjer –silindir cütündə əks axınların 
qarşısını almaq üçün plunjerin üzərində bəzi dəyişiklik etməyi təklif edirik: 

Təcrübələrdən aydındır ki, plunjer 3 hissədən yeyilməyə məruz qalırlar: 
1) aşağı hissədən 
2) orta hissədən 
3) yuxarı hissədən 
Ən çox yeyilməyə məruz qalan hissələr plunjerin aşağı və yuxarı 

hissələridir. Bunun qarşısını almaq üçün plunjerin aşağı hissəsindən yuxarı 
yəni  yeyilmənin bitdiyi yerdən 8sm lent açılır və içərisində deşiklər 
qoyulur. Həmçinin plunjerin yuxarı hissəndən aşağı istiqamətdə yəni, 
yeyilmənin bitdiyi yerdən 8 sm lent açılır və deşiklər qoyulur. 

Nəticə olaraq bunu etməkdə məqsəd nasosun uzunömürlülüyünü 
artırmaq və əks sızmanın qarşısını almaqdır. 
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2-ci kurs A4319 
 

Quyulara nəzarət avadanlıqlarının, xüsusi ilə də atqıya qarşı 
avadanlıqların boru plaşkalarının dəyişən ölçülü plaşkalarla əvəz olunması 
və onların möhkəmliyə hesabatı günün aktual məsələlərindəndir. 

Geoloji strukturlardan neftin yer səthinə yəni quyu ağzına qaldırılması 
üçün əvvəlcə tələb olunan layihə dərinliyinə qazıma işləri yerinə yetirilməli 
və sonra nəzərdə tutulan həmin layihə dərinliyinə boru kəməri 
endirilməlidir. Bu işlərin yerinə yetirilməsi  üçün bir çox aralıq 
əməliyyatları  da aparılır. Bunlar geoloji -qazkorotaj ölçü işləri, geofiziki 
korotaj ölçülü işlər, alətin endirilib qaldırılması işlərindən ibarətdir. Bütün 
bu proseslərin yerinə yetirilməsi  zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl 
edilməsi  vacib və əsas məsələlərdəndir. Məlum olduğu  kimi quyularda atqı 
və fontanların baş verməməsi üçün ən vacib  hissə olaraq qazıma məhlulu 
nəzərdə tutulur. Qazıma məhlulunun xüsusi çəkisinə nəzarət etməklə, onun 
azaldılıb-artırılması  və özlülüyünə mütəmadi olraq nəzarət edilməklə baş 
verə biləcək atqının və ya fontanın qarşısını almaq mümkündür. Əgər 
nəzərdə tutduğumuz birinci hissədə hər hansı insan faktorundan asılı olaraq 
baş verən çatışmamazlıq, texniki xətalar, nəzarətin olunmaması nəticəsində 
atqı və ya fontan baş verərsə , onda ikinci bənddən istifadə etmək 
məcburiyyəyində qalırıq. İkinci bənd  isə  işimizin əsasını təşkil edən 
quyuya daima nəzarət avadanlıqları və atqıya qarşı olan avadanlıqlardır. 

Qazma və təmir zamanı baş verə biləcək açıq fontanın qarşısının 
alınması üçün quyu ağzında mümkün atqıya qarşı avadanlıqlar dəsti 
(plaşkalı və universal preventorlar) quraşdırılır. Fontan zamanı  atqıya qarşı 
avadanlıqlar dəsti quyu ağzında hermetikliyi təmin etməlidir. Fontanın əsas 
səbəbi layda olan təzyiqin quyuda olan qazıma məhlulunun yaratdığı təz-
yiqdən çox olmasıdır. Bu zaman quyudakı qazma məhlulunun ağırlığından 
yaranan hidrostatik təzyiq laydakı təzyiqdən  aşağı olduğundan onun 
qarşısını ala bilmir, laydakı təzyiq qazna məhlulunun təzyiqinə üstün 
gələrək quyu məhsulunu yuxarıya, yer səthinə doğru qaldırır və açıq fontan 
baş verir. Atqıya qarşı avadanlıqlar dəsti quyunun qazılması,təmiri və 
mənimsənilməsi zamanı mümkün fontanların, maye və qaz-maye qarışığının 
atqılarının qarşısını almaq məqsədi ilə quyu ağzını hermetikləşdirmək üçün 
tətbiq olunurlar. Qazıma dərinliyinin daha da artması ilə bilavasitə əlaqəli 
olaraq layın təzyiqinin yüksəlməsi nəticəsində,  quyuağzı təzyiqin artması 
bir neçə arzu olunmayan problemləri önə çıxarır. Deyilənləri nəzərə alaraq 
məqalədə əsasən iki problemin həllinə toxunulacaq. 

Birinci problem olaraq quyuağzında təzyiqin xeyli yüksəlməsi, kəmər 
başlığındakı kipləşdirici rezinləri (pakerlərin) sıradan çıxarır. Baxılan işlərin 
analizi göstərir ki, yüksək təzyiqə malik qaz kondensat qarışıqlı maddələr 
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əhatəsində işləyən rezindən hazırlanmış kipləşdirici manjetlər tətbiq 
olunarsa, slindirlərdə daxili sizmalar baş verir və bunun nəticəsində F.İ.Ə.   
0.85-ə  bərabər götürülür. Buna görə də bir neçə təbəqədən ibarət  metal və 
süni materiallar dəsti kombinasiya olunmuş, kiçik eninə kəsiyə malik 
yüksək bərkliyə malik kipləşdiricilərdən istifadə etmək daha səmərəlidir. 
Metal kipləşdiricilər poladdan, aluminiumdan, qurğuşundan və misdən 
hazırlanmalıdır. Burada tələb olunan kipləşmə yüksək dəqiqlikdə emal 
olunmuş təmasda olan səthlərin köməyi ilə əldə edilir. Enli səthlərə nisbətən 
ensiz səthlərdə daha etibarlı kipləndirmə yaratmaq olur, çünki burada az 
qüvvə ilə daha böyük səthi təzyiq yaratmaq mümkündür. Metal- metal 
kipləndirici təmas səthi yaratdıqda yuxarı və aşağı pakerlərin daha hermetik 
olması üçün onları ayrı-ayrılıqda sınaqdan keçirmək lazımdır . Bu məqsədlə 
kəmər pazlardan asıldıqdan sonra aşağı hermetikləşdirici (kipləndirici) 
həlqələr qoyulur, xüsusi qurğu ilə tələb olunan səviyyədə sıxılır, sınaq 
olunur və fiksasiya edicilərlə aldığı vəziyyətdə saxlanılır. 

İkinci problem olaraq plaşkalı preventorlarda Top-driverdən asılan 
qoruyucu boru kəməri və yaxud qazma  kəməri olduqda, quyu ağzını 
hermetikləndirmək üçün boru plaşkalarından , quyuda boru kəməri olmayan 
hal üçün kar plaşkalardan və hermetikləndirmə zamanı boruları kəsmək 
tələb olduqda isə xüsusi kəsici plaşkalardan istifadə edilir. Bu 
əməliyyatların hamısını eyni zamanda yerinə yetirmək mümkün olmur. 
Buna görə də kəməri quyuya endirmə prosesindən əvvəl, qazma borusunun 
diametrinə uyuğun plaşkalar cütü, quyuya endirilən kəmərin diametirinə 
uyuğun plaşkalar cütü ilə əvəzlənir. Bu prosesin yerinə yetirilməsi zamanı 
əsas idarəetmə pultu söndürülür, preventordan hidravliki idarəetmə şlanqları 
ayrılır və preventorun qapaqları açılır. Bu isə atqıya qarşı avadanlıqların 
həmin iş prosesi sona yetənə qədər deaktiv olması deməkdir. Kəmər 
endirildikdən sonra sementlənmə prosesi sona çatana  qədər preventora 
müdaxilə edilməməsi üçün VBR tipli dəyişən ölçülü  plaşkaların riyazi və 
real modelinin hazırlanması və qazma prosesinə tətbiqi əsas 
məsələlərdəndir. Ilkin olaraq tətbiq olunacaq  VBR tipli plaşkalar 90 mm – 
244.5 mm aralığında bütün  boruları hermetikləşdirməli, ümumiyyətlə 
etibarlıq, dayanıqlıq, təmirə yararlılıq və uzunömürlük əlamətlərini özündə 
birləşdirməlidir. 
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Xülasə: Bu tədqiqat işində matris materialı olaraq 0.8 mm qalınlığında 

2024-T3 keyfiyyətli alüminium və AZ31 markalı maqnezium 
lövhə,birtərəfli karbon fiber (unidirectional) parça və doldurucu material 
olaraq epoksi qatran və epoksi qatrana 1% nisbətində qrafit nano tozları 
əlavə etməklə, 3/2 yığım qaydasına əsasən 120 °C və 1 ton təzyiq altında 3 
saat ərzində preslənərək (Hot Press Series) fiber metal laylı (FML) 
kompozit materiallar istehsal edilmişdir.  

Qrafit dolduruculu fiber metal hibrid laylı kompozisiya materialında, 
matris metarialı olaraq 0.8 mm qalınlığa sahib 2024-T3 markalı alüminium 
lövhə və 0.8 mm qalınlıqlı AZ31 markalı maqnezium lövhələrdən, 
doldurucu material olaraq epoksi qətran və epoksi qatrananın içərisinə 1% 
nisbətində əlavə olunmuş qrafit nano tozlardan və 2 qat karbon fiber 
parçadan istifadə etməklə lövhələr arası yapışmanı təmin edərək 3/2 yığım 
qaydasına əsasən “Al / KF 0 ° -KF 0 °/ Mg/ KF 0 ° -KF 0 °/ Al” şəklində 
istehsal edilmişdir. Bu tədqiqat işində fiber metal hibrit laylı kompozisiya 
materialların istehsalında matris materialı  olaraq 2024-T3 alüminium və 
AZ31 maqnezium ərinti- lərindən istifadə olunmasının əsas səbəbi bu 
materialların yüngül olması, yüksək möhkəmlik və yaxşı korroziyaya 
davamlılıq kimi bir sıra üstün xassələrə malik olmalarıdır. Bu kompozisiya 
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materialının istehsalında istifadə edilən karbon fiber parça bir istiqamətlidir. 
Fiberlərin istiqamətləri alüminium və maqnezium təbəqənin yayılma 
istiqamətinə paralel olaraq yerləşdirilmişdir. Metal lövhələr arasında 
əlaqələndirici elementi olaraq istifadə edilən bir istiqamətli karbon fiber 
parça 12k karbon fiber iplikdən hazırlanır və yüksək performans, tək 
istiqamətli möhkəmlik və müqavimət tələb olunan tətbiqetmələrdə dayanıqlı 
olduğu üçün möhkəmləndirici element kimi istifadə olunur. İstehsal edilən 
kompozitin yığma qaydası və sxematik təsviri şəkil 1-də göstərilmişdir.[1]  

Şək 1. 2024-T3 alüminium və AZ31 maqnezium matrisli hibrit laylı 
kompozisiya materialının sxematik təsviri. 

Hibrid laylı kompozitlərinin ümumi istehsalı aşağıdakı vacib addımları 
əhatə edir:[2-3] 

Metal təbəqələrin yapışqan materialla yapışmasını yaxşılaşdırmaq üçün 
səth emalları. 

Epoksinin fiberlərə düzgün şəkildə hopdurulması. 
Pressləmə cihazı ilə bərabər təzyiq ilə pressləmə. 
Sonda ultrasəs, rentgen, vizual və mexaniki testlərlə müayinə 
İstehsal prosesindən öncə 0.8 mm qalınlıqlı 10x10 sm ölçülərində 

kəsilmiş alüminium və maqnezium lövhələrin səthləri 120 dənəli sumbata 
kağızı ilə sərtləşdirilmişdir. Alüminium lövhələrin səthləri sərtləşdirmə 
prosesinə uğradılandan  sonra lövhələr təmiz su və etanolla yuyulur, sonra 
isə qurudulur. Bu proseslər yerinə yetiriləndən sonra alüminium lövhələrin 
səthlərində qala biləcək çirk və yağ kimi bənzər qalıqları təmizləmək üçün 
30 dəqiqə müddətində  7%-lik  xrom turşusu məhlulunda saxlanılır. 

Nanoqrafit ilə möhkəmləndirilmiş laylı kompozisiya materialın istehsalı 
üçün istifadə ediləcək epoksi qatranı üçün nano hissəciklərin 
möhkəmləndirilməsi “Three Roll Mill” cihazında həyata keçirilmişdir. 
Epoksi qatranına ağırlıqca 1%-li qrafit əlavə edilir və three roll mill 
cihazının silindrlərinin arasından keçirilir, nəticə epoksidə nano 
hissəciklərin homojen paylanmasını təmin etmək mümkün olur.  

Pressləmə prosesi üçün bütün lazımi hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra, 
materiallar “Hot Press Series” markalı isti pressləmə cihazında 3 saat 
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müddətində, 1 ton təzyiq altında, qoruyucu qaz mühitində 120 °C-də isti 
pressləmə prosesinə uğradılır. 3 saatdan sonra isti pressləmə cihazından 
götürülmüş kompozisiya materialı 24 saat ərzində otaq temperaturunda 
soyuması üçün açıq havada saxlanılırmışdır. Daha sonra ASTM 
standarlarına görə mexaniki xassələri təyin etmək üçün FML kompozit 
materiallardan müxtəlif ölçülülərdə nümunələr kəsilərək hazırlanmışdır 
(Şəkil 2.). 

Şək 2. ASTM standarlarına görə FML kompozit materialların mexaniki 
xassələri təyin etmək üçün müxtəlif ölçülülərdə kəsilərək hazırlanmış 
kompozit nümunələr. 
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Industrial ecology aims to reduce the environmental impact of industry 
by examining material and energy flows in products, processes, industrial 
sectors, and economies. Industrial ecology provides a long-term perspective, 
encouraging consideration of the overall development of both technologies 
and policies for sustainable resource utilization and environmental 
protection into the future. It emphasizes opportunities for new technologies 
and new processes, and those for economically beneficial efficiencies.  

Industrial ecology draws on and extends a variety of related approaches 
including systems analysis, industrial metabolism , materials flow analysis, 
life cycle analysis, pollution prevention, design for environment, 
product stewardship , energy technology assessment, and eco-industrial 
parks. 

Industrial metabolism - It is a concept to describe the material and 
energy turnover of industrial systems. 
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Product stewardship - It is an approach to managing the environmental 
impacts of different products and materials and at different stages in their 
production, use and disposal.  

Sustainable ecosystems across the country share several attributes, most 
notably biological diversity. Diversity means not only a collection of 
different species present, but a large amount of different species present.  
Other key characteristics include available acreage for roaming and 
expansion, available unpolluted water source and limited or controlled 
human activity. 

Petroleum is vital to many industries and in the manufacture of a wide 
variety of materials; it accounts for a large percentage of the world's energy 
consumption, and thus is a critical concern for many nations.  

In theory, project finance can be used to fund almost any type of project 
and hence could be applied to the whole range of activities in the petroleum 
industry. In practice, however, project finance has tended to be used for 
large-scale projects in certain sectors of the industry. The following chapters 
will thus cover oil and gas development and production, LNG plants, 
refineries, petrochemicals plants, pipelines, storage facilities, shipping and 
offshore projects. 
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5. https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Azerbaijan#:~:text=

The%20petroleum%20industry%20in%20Azerbaijan,to%20the%20fortunes%20of
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Neftin, qazın istehsalı, emalı, saxlanılması və nəqlində tətbiq olunan 
avadanlıqlarda müxtəlif struktur quruluşa malik materiallardan istifadə 
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olunur. Bu avadanlıqların hazırlanmasında son illərdə məsaməli materiallar 
konstruksiya materiallarının yeni sinfi kimi yüksək marağa səbəb olmuşlar. 

Məsələn məsaməli materialın bir sinfi kimi keramik materiallar yüksək 
temperaturlar və aktiv korroziya yaradıcı mühitlərdə metallara və yüksək 
molekullu birləşmələrə nəzərən daha uzunmüddət işləmək imkanına 
malikdirlər. Bu xüsusiyyətlər neft-mədən sənayesində keramikadan istilik- 
izolyasiya və filtr materialları kimi, o cümlədən müxtəlif növ mədən 
avadanlıqlarının (filtrlər, ştuserlər, qazma baltalarının yuma düyünləri, 
kipləndirici elementlər, sualtı və yerüstü boru kəmərlərinin izolyasiya  
örtükləri və.s) istehsalında istifadə etməyə imkan verir. Hal-hazırda 
məsaməli materiallardan düyünləri olan yeni nəsil neft-mədən avadan-
lıqlarından geniş istifadə olunur. Neft-qaz quyularının filtrləri lay mühiti ilə 
qazılmış quyu arasında hidrodinamiki əlaqənin yaradılması üçün istifadə 
olunur. Filtrlər bağlı və açıq quyu lülələrində istifadə olunur. Açıq quyu 
lüləsində istifadə olunan filtrlərin bir sıra  modifikasiyaları vardır ki, onların 
sonuncu nəsli intelektual filtrlərdir. İntelektual filtrlər açıq lülələrin 
bağlanması üçün istifadə olunur. Bu filtlər yer üzərində hazırla nır, sonra 
xüsusi qurğularla kiçik ölçülərə qədər sıxılır. Bunların içərisində məsamələr 
var. Pakerlər neft və qaz sənayesində müxtəlif quyu texnologiyalarında 
istifadə olunan ən əsas avadanlıqlardan biridir. Pakerlərin işinin normal 
olmasını təmin edən onun kipləşdirici elementidir.  Son nəsil pakerlərin 
kipləşdirici elementi özlü-plastik materialdan hazırlanır. Bunlar da 
məsaməli mühit kimi tədqiq  olunur. 
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3. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых 
материалов. Новосибирск: Наука, 1990. - 470 с. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СИЛОВОГО ЦИЛИНДРА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГИДРОПРИВОДА  

ТЯГОВОГО СТАНКА 
студент:                                             Руководитель: 
Мамедов Фарид                 доц. Агаммедова С.А. 
Гр. 402.7 
 

Разработана принципиальная схема гидропривода тягового станка, 
принцип работы отдельных его частей, выбор основных параметров 
гидросистемы и первоначальный выбор гидроцилиндра, выполнен 
расчет трубопроводов гидропередачи. 

В соответствии со схемой объемной гидропередачи в качестве 
гидропривода выбраны гидрораспределители, предохранительный 
клапан, гидрофильтр и регулирующий дроссель, а также приведены их 
технические характеристики. Выполнен расчет гидрораспределителя и 
расчет проверки гидропередачи. 

Были выбраны конструкционные материалы деталей 
гидроцилиндра, рассчитана прочность деталей гидроцилиндра  
крышки, штока и уплотнителя, а также корпуса насоса. 

 
HİDROTEXNİKİ QURĞULARA TƏSİR EDƏN DALĞA 

AMİLLƏRİNİN TƏDQİQİ 
Magistrant: Elmi rəhbər: 
İsmayılov Mahmud Azər oğlu 
I kurs, qrup A4310 

Dos. Əliyeva S.Y. 

 
Xəzər dənizində mövcud neft və qaz yataqlarının mənimsənilməsinin 

ölkəmizin iqtisadiyyatında mühüm əhəmiyyəti var. Bu yataqların 
mənimsənilməsi üçün dəniz platformalarının layihələndirilməsi əsas 
məsələlərdən biridir. Bu hidrotexniki qurğuları layihələndirərkən onlara 
təsir edən qüvvə amillərinin hesabat zamanı düzgün qiymətləndirilməsi 
aktual məsələlərdəndir. 

Məlumdur ki, iri bloklu dərin su özülləri taxta ilə örtülmüş ferma, metal 
tirli sistemdən, su üzərində qalan quruluşlardan və sərt şəbəkəli dörd metal 
piramida formalı bloklardan ibarətdir. Dəniz su altı qazma özüllərinin 
hesabat xüsusiyyətləri elə bir şəraitdən asılıdır ki, şaquli qarşılıqlı təsirin 
daimi və müvəqqəti yüklərin hesabatları ilə bərabər qazmanının və 
qurğuların xüsusi çəkisi və yaxud küləyin üfiqi təzyiqi ilə istismar 
yüklərinin birlikdə olmasını, həmçinin dalğa təsirindən üfiqi yüklərin 
özüllərin dayaq bloklarına təsirini də nəzərə almaq lazımdır. Üfüqi dalğalar 
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və külək yükləri müxtəlif şəraitdə daimi və dəyişən yüklərlə təsir edə bilər, 
ona görə də bu yüklərin hər birinin qurğuya təsirinə ayrı-ayrılıqda baxmaq 
lazımdır. Dəniz stasionar qurğuların dayaq bloklarına təsir edən dalğa 
təzyiqini təyin etmək üçün texnika elmləri doktoru, professor 
N.N.Cunkovun rəhbərliyi altında tərtib edilmiş müəllif kollektivi tərəfindən 
SN-92-60, “Dalğanın dəniz, çay və sahil qurğularına qarşılıqlı təsirinin təyin 
edilməsi üzrə texniki şərt”-dən istifadə edilsmişdir. 

Mövcud dünya ədəbiyyatlarında dənizin dərinliklərində hidrotexniki 
açıq tərtibatların təcrübi hesablama metodikasının olmaması səbəbindən, bu 
işdə quyuların dərinliyi 4000 m və dənizin 60 m dərinliyi üçün iri bloklu 
dərin sulu özüllərin hesablanma metodikasına baxılmışdır. 

Məqalədə dəniz platformalarının dayaq bloklarına təsir edən dalğa 
təzyiqi epürlərinin qurulması öz əksini tapmışdır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. А.М. Ибрагимов. Нефтегазопромысловые гидротехнические 

сооружения «Недра», М., 1996 
2. Гаджиев Ф.М. Иследование динамического взаимодействия 

деформируемого тела и волнового потока, основанное на данных натуральных 
испытаний. Сб. научных трудов. Н.ИПИ «Гипроморьнефть», выпуск XIV, 
Баку, 1997 

3. Прочность. Устойчивость. Колебания. Справочник. В 3-х т. Под общ. 
ред. И.А.Биргера и Я.Г.Пановко М., «Машиностроение», 1968   

 
FONTAN ARMATURU SİYİRTMƏSİNİN 

HİSSƏLƏRİNİN İŞ QABİLİYYƏTİNİN 
YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI 

 
Fontan armaturlarının imtina etmiş siyirtmələrində onların səbəblərinin 

sistemləşdirilməsi göstərir ki, əsasən, imtinalar özünü siyirtmənin tam 
şəkildə açılıb – bağlanmaması (27%), sipərin yayının sınması (39%) və 
kipkəc düyünündə olan yayın sıradan çıxması (19%) kimi özünü biruzə 
verir. Siyirtmələrin hazırlanma texnologiyasından asılı olaraq onun 
hissələrində səthaltı qüsurlar (çatlar, boşluqlar, məsamələr ) yarana bilər. Bu 
cür səthlərdə cüzi yeyilmə nəticəsində səthin sürətlə dağılmasına gətirib 
çıxarır. Siyirtmənin hissələrində bu növ qüsurlar tez bir zamanda onun 
sıradan çıxmasına səbəb olurlar. Texnoloji səbəbdən yeranan bu növ 
qüsurları aradan qaldırımaqla siyirtmələrin etibarlılığının artırılmasına və 

Bakalavr:  Elmi rəhbər: 
Adıgözəlova Lalə 
IV kurs.qrup  409.7 

Dos. Həsənova N.A 
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bağlayıcı elementin uzunömürlülüyünün yüksəldilməsinə əsas zəmin yarada 
bilər. 

Fontan armaturu siyirtməsinin hissələrinin iş qabiliyyətinə birbaşa təsir 
edən və həlli texnoloji nöqteyi - nəzərdən əldə edilən digər amil isə, təmas 
səthlərində olan kələ - kötürlülüyünün və onların müstəviliyinin təmin 
olunmasıdır. 

Siyirtmələrin istismar şəraitinin təmin edilməsi vacib bir amillərdən biri 
hesab edilir. İstismar şəraiti də tam təmin edildikdə belə, ona təsir edən 
xarici və daxili amillərdən də hissələrin imtinaları müşahidə olunur. Qeyd 
edək ki, korroziyalı aktiv mühitdə bu imtinalar qəflətən və gözlənilmədən 
də baş verir. Bunların qarşısını almaq ən vacib məsəslələrdən biri hesab 
edilir. Bu məsələlərin əsas mahiyyəti imtinaların qarşısını almaqla, 
etibarlılığı artırmaqla keyfiyyətli siyirtmənin alınmasını təmin etmək 
mümkündür. Bütün bunları nəzərə alaraq fontan armaturlarının imtinasını 
azaldmaqla onları yaradan səbəbləri təyin edib, aradan qaldırmaq üçün 
qarşıya məsələr həlli qoyulmuşdur. 

Siyirtmələrdə hissələrin hazırlanma keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi 
ilə onların həndəsi parametrləri, termiki emalın texnologiyası, qalıq 
deformasiya və elastiklik xüsüsiyyətlərinə baxılmalıdır. Armaturun 
hissələrini xüsusi poladdan hazırlamaqla onun dayanıqlığını, möhkəmliyini 
və etibarlılığını artıra bilərik. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Əhmədov B.M., Canəhmədov Ə.X., Sadıqov Ş.B. Fontan 

armaturunun konstruksiyalandırılması və işqabiliyyəti. Bakı, Elm, 1997 
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3. Гаджиев А.М., Исследование остаточных макронутриентов на 

поверхности слоя при лазерном воздействии. Технология металлов, N-
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LAZER EMAL MƏRKƏZİ 

Bakalavr                                                            Elmi rəhbər:Kərimov X.K. 
Şükür Fərzəliyev Vüqar 
III kurs. Qrup 453.18 
 

Hər bir lazer emal mərkəzində lazer qurğusu və bu qurğunun 
soyudulması üçün soyutma sistemi və işləməsi üçün enerji mənbəyi 
olmalıdır. Bundan başqa lazerin bir nöqtədən, başqa nöqtəyə ötürülməsi 
üçün lazerin mənbəyinə uyğun olan optik dalğa ötürücülərdən və ya 
mexaniki, quraşdırılan güzgülərdən istifadə edilir. Lazer mənbəyindən çıxan 
lazer şüası iş görülən yerə ötürülərək xüsusi lazer başlıqlarına daxil 
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edilir.Linza istehsalçıları tərəfindən avadanlığı idarə etmək üçün ( Məs. 
Lazerin gücü, lazer qurğusunun əl ilə idarə olunma sistemi, lazer 
qurğusunun avtomatik idarə olunma sistemləri) lazer avadanlığında 
yerləşdirilmiş sistemdir. İdarəolunma sistemləri müxtəlif formada reallaşa 
bilir. Xüsusi proqramların kompüterlərə yüklənməsi üsulu ilə və yaxud lazer 
istehsalçıları tərəfindən kiçik formada kompakt qurğularla həyata keçirilir. 

Hər bir lazer qurğusu həm daxili, həm də xarici soyutma sisteminə 
malikdir. Daxili soyutma sistemindən yalnız lazer istehsal olunan 
rezanatorun soyudulmasında istifadə olunur. Bundan başqa hər bir lazer 
qurğusunda daxili soyutma sisteminin müəyyən temperaturda sabit qalması 
üçün  xarici soyutma sistemi  tətbiq olunur. Bu soyutma sistemləri lazerin 
gücündən asılı olaraq seçilir.    

Lazer qurğusundan çıxan lazer şüası iş gedən yerlərə 
istiqamətləndirilməlidir. Bu zaman iki üsuldan istifadə edilir. 

Metal güzgülərin hesabına 
Optik dalğa ötürücülərin hesabına 
Metal güzgülərdə lazerin istiqamətlənməsi o lazerlərdə tətbiq edilir ki, 

həmin lazerlərin şüşədən keçməsi mümkün deyildir.(Məs. CO2 –karbon 
dioksid lazer). 

Optik dalğa ötürücülərdən o zaman istifadə olunur ki , lazer şüası 
şüşənin tərkibində sərbəst hərərkət edə bilir. Məsəslən. Bərk cismli lazer 
mediumları olan lazer sistemlərində adətən optik dalğa ötürücülərin köməyi 
ilə lazerin bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə istiqamətləndirilməsi mümkündür. 
Həmçinin optik dalğa ötrücülərin tərkibindən  0,1-1,5 mm -ə qədər şüşə 
keçir. 

Lazer qurğusundan asılı olmayaraq işçi yerinə istiqamətlənmiş lazer 
şüası, prosesdə tətbiqi üçün optik başlıqaların hesabına formalaşdırılması 
məcburdur. Bu zaman lazer şüasının forrmasını prosesdən asılı olaraq 
dairəvi, xətti və ellips formada alınması mümkündür. 

Avadanlıqlar lazer sistemindən asılı olmayaraq köməkçi sistem kimi 
tətbiq olunur( Robotlar, rəqəmsal idarə olunan avadanlıqlar). Bu 
avadanlıqlardan istifadədə məqsədimiz emal ediləcək hissələrin və lazer 
başlıqlarının yüksək dəqiqliklə hərəkət etdirilməsidir.Lazerlə işləyən zaman 
mühafizə tədbirlərinin sıralanması: 

1.Texniki tədbirlər-Technial 
2.Təşkilati tədbirlər-Organization 
3.Şəxsi tədbirlər-Personal 

ƏDƏBİYYAT 
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“ENERGETIKA” BÖLMƏSİ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Магистр:      Руководитель: 
Мамедли Джошгун Кахраман оглу      проф. Кулиев А.М.  
2 курс группа R5229  

 
Реактивная мощность понижает показатель работы энергетической 

системы, то  есть при высоких реактивных токах увеличивается 
потребление топлива генераторами электростанций : возрастают 
потери в электрических сетях и приемниках , повышается падение 
напряжения в сетях. 

Реактивный ток нагружает линии электропередачи  , из за чего 
приходится брать провода и кабели  большего сечения и конечно же, 
повышаются капитальные затраты на электрические сети. 

Для решения проблемы энергосбережения  немаловажную роль 
играет  также компенсация реактивной мощности  .По словам 
зарубежных специалистов , часть энергоресурсов ,и в частности 
электроэнергия занимает  объем 30-40% от стоимости продукции. Это 
серьёзный  повод чтобы  анализировать энергопотребление  для 
создания современной методики компенсации реактивной мощности . 

Главные потребители реактивной мощности являются  
асинхронные электродвигатели , потребляющие 40% мощности вместе 
с бытовыми и собственными нуждами ; электрические печи 8%; 
преобразователи 10%; трансформаторы 35% ; линии электро передачи  
7%; 

В среднем cos φ асинхронных двигателей составляет порядка 0,75-
0,85, а когда нагрузка сильно снижается она может составлять 0,2-0,4. 

Рассмотрим  потери  , связанные с изменением  cos φ, и 
допустимую выгоду в период его повышения . 

На примере сетей Азербайджанской Республики (АР) рассмотрим 
экономические значение активных потерь электроэнергии во время 
передачи и потребления реактивной мощности(РМ).Для примера 
возьмем средний cos φ = 0,86 в распределительных электрических 
сетях .В соответствии  со сведениями об объемах переданной 
электроэнергии по сетям АР за 2019 год, отпускание электроэнергии в 
сети достигло 24 миллиардам кВт∙ч. Потеря же электроэнергии в сетях 
за  2019г. достигла 8,8%:  

ΔWфакт = 24∙0,088 = 2,1 миллиард  кВт∙ч. 
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Представим что за счет мероприятий по оптимизации РМ в сети , 
cos φ удалось  увеличить  на 0,01.Тогда предполагаемые потери 
электроэнергии уменьшатся до значения  

ΔWфакт = 2,1∙ = 2 миллиарда кВт ∙ ч 
Таким образом, можно считать , что увеличение коэффициента 

мощности на0,01 позволяет  экономить 100 млн кВт·ч электроэнергии 
в год.. При высоком потребление РМ  приходится увеличивать сечения 
проводов и кабелей для уменьшения потерь. Кода cos φ ≤ 0,7 затраты 
на цветные металлы повышаются до 50%. 

Весьма актуальной является разработка универсальной методики 
оптимизации реактивной мощности в электрических 
распределительных сетях.[1] 

В Азербайджанской Республике вопросы эффективного 
использования реактивной мощности ещё усугубляется тем что после 
Советского периода было снято ограничение на потребление 
реактивной энергии абонентами нежилого сектора . Результаты 
анализов и расчётов  привели к тому что каждый год 
электроэнергетика нашей страны теряет 190 млн манат за счет 
большого потребления ненужной реактивной мощности [2] 

Одним из важных вопросов после мер по оптимизации реактивной 
мощности  на линях АР будет выполнено следующее: 

Разработка универсальной методики оптимизации РМ 
Применить международный опыт и технологию по оплате 

реактивной энергии  
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Количество потребленной энергии потребителями в первую 
очередь зависит от времени суток. Так, например, в дневном интервале 
основная нагрузка соответствует промышленной индустрии, а 
вечерние интервалы потребление возрастает в результате 
использования освещающих устройств. Самые разгруженные часы же 
являются ночными часами, когда большая часть населения спит. Все 
эти факторы создают неравномерную кривую потребления энергии, 
что приводит нестабильной и непостоянной нагрузки, падающие на 
электростанции и энергетическую систему в целом. 

Для решения проблемы с неравномерной нагрузкой ученые мира 
выдвинули идею с многотарифной системой. Многотарифная система 
учета электроэнергии представляет собой дифференциальную систему 
учета электроэнергии по времени, которая позволяет оплачивать 
потребителю энергию по разным ценовым тарифам. Суть 
многотарифности заключается в деление суток на несколько тарифных 
зон. В каждом интервале стоимость электроэнергии для конечного 
покупателя отличается. 

Изучая опыт стран Европы и постсоветского пространства, я 
выбрал трехтарифную систему для Азербайджанской Республики. В 
трехтарифной системе сутки делятся на 3 интервала. Это ночной 
интервал от 22:00 вечера до 08:00 утра, дневной интервал от 11:00 утра 
до 20:00 вечера и третьего интервала состоящий из двух промежутков, 
которому соответствует часы с максимальной нагрузкой - от 08:00 до 
11:00 и от 20:00 до 22:00. Отличия этих временных интервалов 
заключается в цене тарифов: если дневной тараф оценивается как 
прежний, то есть умножается на коэффициент 1, то ночной тариф с 
минимальной нагрузкой умножается на коэффициент 0,4; а интервал с 
максимальными нагрузками умножается на коэффициент 1,5. Ценовые 
отличия тарифов стимулируют потребителей минимизировать 
потребление в часы максимума в пользую ночного, значительно 
выгодного тарифа.  

Для оценки изменения потребления энергии, при внедрении 
многотарифной системы, я выбрал город Баку. На Рис.1 желтым 
показан суточный график нагрузки города Баку {1}. Этот суточный 
график я делю на 24 части и с помощью формул площади 
криволинейной трапеции определяю потребленную нагрузку за 
каждый час по отдельности. Зная общую нагрузку я определяю долю в 
процентах каждого часа. После чего складываю столбцы по 
вышеперечисленным интервалам времени, тем самым определяю 
нагрузку на три тарифа по отдельности. Далее опираясь на логику, я 
определяю устройства, которые потребители могли бы использовать 
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при более выгодных тарифах, избегая лишних расходов. Определив 
список устройств я пользуюсь временной инструкцией по расчету 
электрических нагрузок жилых зданий Л.А.Бычкова{2} и определяю 
ту нагрузку, которая должна перейти из дневного, и тем более из 
максимального тарифа, в ночной. Учитывая вышеприведенный 
коэффициент 1 для дневного и 1,5 для максимального тарифа, я 
полученную нагрузку в результате расчетов по инструкции 
Л.А.Бычкова отнимаю от дневного и максимального тарифа в размере 
40% и 60% соответственно. Зная изначальную и полученную нагрузку, 
определю, во сколько  изменятся нагрузки в трех временных 
интервалах. Полученная кривая показана на Рис.1 красным цветом. 
Для наглядности рассмотрим три столбца: первый столбец от 03:00 до 
04:00 часов, который соответствует ночному тарифу, второй от 14:00 
до 15:00 дневного тарифа и третий от 20:00 до 21:00 максимального 
тарифа. Заметно как нагрузка в ночном тарифе возрастает, в дневном 
тарифе уменьшается, а в часы максимума значительно снижается. 

 
Рис.1 

Данные рассуждения показывают, насколько суточный график 
нагрузки потребителей может стать равномерным при многотарифной 
системы относительно системы используемой на данный момент в 
Республики, а так же насколько пиковые и самые тяжелые точки 
нагрузки уменьшатся, тем самым облегчат работы всей системы.  

ЛИТЕРАТУРА 
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РАЗРАБОТКА ДВУХСКОРОСТНОГО 
АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ 

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
Магистр:                Руководитель: 
Мамедов Ниджат Сабахаддин оглу  проф. Абдулкадыров А. И. 
2 курс группа Р5229 

 
Использование ветряной энергии в последнее время находит 

наибольшее распространение. Местное размещение ВЭУ, простота 
монтажа механизма и применения являются наглядными 
достоинствами относительно обычных источников энергии. 
Ветроэлектрическая установка (ВЭУ) или ветрогенератор – это 
установка, которая преобразовывает кинетическую энергию ветрового 
потока в механическую энергию вращения ротора с дальнейшим 
преобразованием в электрическую энергию. 

Существует несколько подразделений ветроэлектрических 
установок. Они подразделяются по числу лопастей, по материалу, из 
которых они сделаны, по оси вращения и по ходу винта. В настоящее 
время существует два главных вида ВЭУ: с вертикальной осью 
вращения и с горизонтальной осью вращения. Несмотря на то, что эти 
типа ВЭУ имеют почти равный КПД, большую известность получили 
ветроагрегаты второго вида. Это связано с тем, что они могут быть 
осуществлены без вращающихся токоведущих соединений. Еще одним 
достоинством этого типа является то, что работа этого устройства не 
зависит от направления ветра и может работать при порывистом и 
вихревом ветре. Эта установка не нуждается в постоянном 
техническом контроле, поскольку не имеет вращающихся 
токоведущих частей. 

Главными элементами этих ветроэлектрических установок 
являются ветроколесо, низкоскоростной вал, редуктор, генератор, 
контроллер, анемометр, флюгер, высокоскоростной вал, гондола, 
мачта, тормоз и лопасти. Принцип действия ветроустановки очень 
простая. Ветровой поток оказывают давление на лопасти ветрового 
колеса. Ротор этого колеса закреплен на валу с низкой скоростью. Под 
влиянием ветра колесо начинает вращаться. При этом он осуществляет 
преобразование энергии ветра в механическую. После этого от 
низкоскоростного вала к валу электрогенератора через редуктор 
подается механическое движение. При вращения ротора 
электрического генератора происходит преобразование механической 
энергии в электрическую. 
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Самым важным элементом оборудования ветроэлектрической 
установки является генератор. Поэтому выбор генератора является 
главным условием для ВЭУ.  Для ветроэлектрических установок 
находит применение следующие виды генераторов:  

Асинхронные генераторы с к.з. ротором 
Асинхронные генераторы с фазным ротором 
Синхронные генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением 
Синхронные генераторы с когтеобразным ротором 
Асинхронизированные синхронные генераторы и т.д.  
При определенных случаях, в том числе при уменьшении 

мощности ветроэлектрической установки, которое сопровождается 
отсутствием ветра, может образоваться нарушение устойчивости 
действия системы. Поэтому необходимо провести разработки, которые 
помогают определить области устойчивости, которые необходимы для 
снабжения устойчивости, увеличения качества работы ВЭС и другие 
мероприятия. 

Цель настоящей работы заключается в разработке двухскоростного 
асинхронного генератора для ветроэлектрической установки. 
Асинхронный генератор имеет простейшую конструкцию, она 
надежна в обслуживании. Кроме этого у АГ невысокая стоимость 
относительно синхронных генераторов на постоянных магнитах. 
Использование этого генератора в автономных ветроэлектрических 
установках прежде было мало распространено. Это было связано 
отсутствием малогабаритных конденсаторов, благодаря которым 
обеспечивается возбуждение генератора и компенсация реактивной 
мощности нагрузки, а также было связано сложностью стабилизации 
выходного напряжения. Но когда появились более компактные 
конденсаторы и новые системы стабилизации напряжения эти 
проблемы были решены. АГ чаще применяется в качестве 
ветрогенератора малой и средней мощности, так как она дешевле 
синхронного генератора на постоянных магнитах. В итоге можно 
сказать благодаря многим свойствам асинхронный генератор, 
особенно благодаря низкой стоимости широко применяется в 
ветроэлектрических установках. В основном широкое распространение 
получили двухскоростные асинхронные генераторы.  

 Ветроэлектрические установки имеет ряд достоинств, что 
приводит к их широкому применению. Этими достоинствами 
являются: 

Применяется полный ВИЭ. Когда влияет солнце, в атмосфере 
происходит постоянное движение воздушных поток, для создания 



 

 
126 

которых не нужно добыча, транспортировка, сжигание топлива. 
Источник принципиально неисчерпаем. 

При действии ВЭУ полностью отсутствует вредные выбросы. 
Поэтому эта установка считается экологически безопасной. 

Использование ветроэлектрических установок главным образом 
оправдано для изолированных мест. В эти места обычными методами 
электрическую энергию не доставить, и поэтому автономное 
обеспечение для этих мест является единым выходом. 

Когда вводится в эксплуатацию ВЭС, цена киловатт-часа 
производимой электрической энергии значительно уменьшается.  

Ветроэлектрические установки с переменной частотой вращения 
способны настраиваться на ветер. При этом регулирование частоты 
вращения относительно скорости ветра осуществляется так, чтобы 
достичь максимальную выработку электроэнергии и т.д. 

Благодаря этим преимуществам ветроэлектрические установки, 
несмотря на и некоторые недостатки, основным которой является 
высокая стоимость, находят широкое применение в мире. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Специальные электрические машины / А.И. Абдулкадыров, Н.А. 
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2. Математическое моделирование в электромеханике / А.И. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ. 

Магистр:     Научный руководитель: 
Керимов Камран Анар    доц.Велиева Т.Д. 
(2-ой курс Группа R5129)   
 

Электрическая сеть–это объединение электрических установок, 
целью которых является передача и распределение электроэнергии от 
электростанций потребителю, а так же обеспечение бесперебойного и 
качественного снабжения потребителю. Электропередача 
осуществляется при помощи воздушных или кабельных линий 
электропередач, повышающих и понижающих трансформаторов, 
высоковольтных выключателей, противоаварийной автоматики и 
аппаратуры защиты. Номинальное напряжение зависит от активной 
мощности, которую необходимо передать, и длиной линии 
электропередач. Электрическая энергия напряжением от 6кВ до 10кв с 
помощью распределительных сетей доставляется потребителю. В 
настоящее время происходит непрерывное увеличение 
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производственных мощностей, а это в свою очередь приводит к 
повышению номинального напряжения распределительных сетей.[1] 

Сегодня распределительные сети способны передавать напряжение 
110 и даже 220 кВ, а раньше значение этого напряжения было до 35кВ. 
Тип распределительной сети зависит от назначения данной сети. 
Например, сеть среднего напряжения (СН) 110–220кВ осуществляется 
воздушными линиями электропередач (ЛЭП). В их состав входят 
электрические подстанции и маломощные электростанции. Для сетей 
низкого напряжения (НН) передача электрической энергии происходит 
кабельным и воздушными путями, и используются для 
транспортировки электроэнергии городам и не большим населенным 
пунктам. 

Распределительная сеть должна проектироваться и использоваться 
так, чтобы были обеспеченны благоприятные условия для 
эксплуатации сетей во всех режимах: нормальном, ремонтном и 
послеаварийном.[2] 

Цель настоящей работы заключается в анализе и оптимизации 
электропотребления развивающихся систем электроснабжения. В 
современных системах электроснабжения главной задачей является 
уменьшение потерь в распределительных сетях, так как потери 
отрицательно влияют на эффективную работу распределительных 
сетей. Поэтому вопрос об оптимизации систем электроснабжения 
является одним из важных на сегодняшний день. Проектирование 
электрических сетей требует больших материальных затрат, поэтому 
правильное проектирования влияет на эффективную работу 
электрических сетей и приводит к уменьшению потерь. 

Есть несколько методов для улучшения параметров электрической 
сети и уменьшения потерь в системах электроснабжения: 

Повышение номинального напряжения распределительных 
электрических сетей. 

Установка оборудований для компенсации реактивной мощности в 
электрических сетях. 

Установка дополнительных агрегатов для регулирования 
напряжения. 

Сооружение дополнительных линий и подстанций. 
Оптимизация схем и режимов электрических сетей. 
Размещение на подстанциях дополнительных параллельных 

трансформаторов. 
Оптимизация режимов работы трансформаторов на подстанциях. 
Усовершенствование распределительных электрических сетей 

необходимо проводить так, чтобы было достигнуто обеспечение 
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качества и экономичности энергоснабжения потребителей путем 
постоянного развития электрических сетей на базе инновационных 
технологий. 

Для достижения этой цели необходимо: 
Развивать и эксплуатировать новые виды силового 

электрооборудования. 
Активизировать современные системы мониторинга технического 

состояния электрооборудования, управления режимами сети и 
оборудованием. 

Применять системы сбора, передачи и обработки информации, а 
также технические и программные методы адаптивного управления с 
способностью влиять на активные элементы сети в реальном времени. 

Создать условия для защиты сетей от внешних воздействий и 
безопасность при эксплуатации. 

Создавать и приводить в исполнение методы по повышению 
надежности электроснабжения и качества электроэнергии.[3] 
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GƏRGİNLİYİ 110 kV OLAN PAYLAYICI ŞƏBƏKƏNİN 

EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
Magistr:      Elmi rəhbər:                                                      
Adıgözəlov Vüqar Arzu    Dos. Həmidov M.M. 
2-ci kurs. qrup A5129                                                                                       
 

Paylayıcı şəbəkələr, böyük enerji mərkəzlərində istehsal olunan elektrik 
enerjisini toplamaq və istehlakçıların tələb etdiyi son yük nöqtələrinə 
çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Paylayıcı şəbəkənin strukturu və 
gərginlikləri müxtəlif amillərdən-güc,yerləşdiyi ərazi, istehlakçıların tipləri 
və s. asılı şəkildə formalaşır. 

Ümumi olaraq isə paylayıcı şəbəkələrin xüsusiyyəti onun təyinatına 
uyğun olaraq müəyyən edilir. 110÷220 kV şəbəkələrdə əsasən hava EVX 
vasitəsilə avtotransformatorla əlaqələndirilməklə rayon əhəmiyyətli iri y/st-
rı əhatə edirlər və böyük gücdə olmayan bir neçə ES-nı birləşdirirlər. 
0,38÷35 kV şəbəkələr nisbətən az gücdə olan elektrik enerjisini həm HX, 
həm də KX vasitəsilə istehlakçılara çatdırırlar. 
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Paylayıcı şəbəkələr qapalı və açıq(qapanmamış) formada 
olurlar.Magistral formada olan açıq  şəbəkələr radial şəbəkələrlə 
müqayisədə  avadanlıq və materiallar sərfiyatı nisbətən az olur və bu 
xüsusiyyətinə görə də magistral şəbəkələr qiymətcə ucuz başa gəlir. Lakin 
bu cür magistral şəbəkələrin etibarlılığı çox aşağı olur. Ona görə ki,, 
şəbəkənin  əvvəlində hər hansı bir qəza hadisəsi baş verdikdə bütün 
magistral şəbəkə boyunca isteklakçılar enerjisiz qalırlar. Radial şəbəkələrdə 
isə yalnız zədələnmə olan hissədəki işlədicilər enerjisiz qalır. 110-220 kV-
luq paylayıcı şəbəkələr xüsusən böyük enerji tələbatı olan  rayonları 
qidalandırdıqlarından  əsasən ehtiyatlanma prinsipi ilə radial-magistral 
sxemlərlə eyni bir qida mərkəzlərindən qoşulurlar. Eyni bir qida 
mərkəzlərindən qoşulan iki radial sxemli şəbəkəni əlavə xətt çəkməklə  
qapalı dairəvi tipli konfiqurasiya sxeminə keçmək mümkündür. 

Gözlədiyiniz kimi, bu iki sistemin birləşmələrindən istifadə etməkdə 
mümkündür və öz növbəsində  bu da tez-tez edilir. Radial formada olan 
paylayıcı şəbəkə qurulması ən ucuz sistemdir və az məskunlaşılan ərazilərdə 
geniş yayılmışdır. Radial sistem bir qrup müştəri üçün yalnız bir güc 
mənbəyinə malikdir. Elektrik kəsilməsi, qısa qapanma və ya aşağı enmiş bir 
elektrik xətti, elektrik enerjisinin bərpasından əvvəl düzəldilməli olan bütün 
xəttdə gücü kəsəcəkdir. 

Radial elektrik şəbəkəsi, keçid üçün yalnız qısa fasilələrlə xidmətin 
magistral sistemdən daha yaxşı davamlılığını təmin edir. Xəttdəki 
nasazlıqlar səbəbindən elektrik enerjisi kəsildikdə,  yalnız zədələnmə olan 
hissədəki işlədicilər enerjisiz qalır. Arızanın özü sonra minimum müştəri 
fasiləsi ilə düzəldilə bilər. Radial elektrik şəbəkəsi magistral elektrik 
şəbəkəsindən daha bahalıdır, çünki bu cür şəbəkədə daha çox avadanlıq 
tələb olunur, lakin nəticədə inkişaf etmiş  etibarlılığı yüksək olan sistem  
yaradılır. 

İki müxtəlif mənbələrdən qidalanan magistral-radial şəbəkəni 
birləşdirməklə dairəvi hər ikitərəfdən qidalanan şəbəkə alınır. Bu cür 
şəbəkələrin sxemləri daha yüksək etibarlılığa və üstünlüyə malik sxemlər 
sayılırlar. Beləki bu cür sxemlər həm işlədicilər daha etibarlı enerji təchizatı 
ilə təmin edir, həm də kiçik xərclərlə böyük əraziləri əhatə etmək imkanı 
yaradır. Bu cür sxemlər çox zaman 110÷220 kV gərginliklə böyük 
şəhərlərin və uzaq məsafədə yerləşən böyük işlədicilərin (dəmiryolu, böyük 
güclü su təchizatı stansiyaları, poladəritmə və s.) enerji təchizatında geniş 
istifadə edilir. 

Qapalı dairəvi tipli konfiqurasiya sxemi ən mürəkkəb şəbəkələrdəndir və 
bir-birinə bağlı radial və magistral şəbəkələrdən ibarət sistemlərdir. Qapalı 
dairəvi tipli şəbəkələrdə hər hansı bir istehlakçı iki, üç, dörd və ya daha çox 
fərqli enerji mənbəyindən enerji ilə təmin edilə bilər. Aydındır ki, belə bir 
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sistemin böyük üstünlüyü çox böyük etibarlılığa sahib olmasıdır. Bununla 
birlikdə, qapalı dairəvi tipli şəbəkələr eyni zamanda ən çox kapital xərclərlə 
başa gələn şəbəkələrdir.Qapalı sxemli şəbəkələrin hesablanmaları, 
rejimlərin analiz edilməsi, onların mühafizə edilməsi və idarə edilməsi 
qapalı olmayan sxemlərlə nisbətdə daha çox mürəkkəbdir.Bu cür şəbəkələr 
digər şəbəkələrdən daha baha başa gəlir. Qapalı sxemli şəbəkə əsasən 
enerjinin təchizatının kəsilməsi nəticəsində böyük itkilər yaranan ərazilərdə 
tətbiq olunur. Bu səbəbdən ümumiyyətlə yalnız sıx, yüksək yük sıxlığı olan 
yerlərdə və ya şəhər mərkəzlərində istifadə olunur. 

Respublikamızın müxtəlif  şəhər və rayonlarında paylayıcı şəbəkələrin 
yenidən hazırlanması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2016-2025-ci illər 
üzrə Tədbirlər Planı hazırlanmış və  Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 
edilmişdir. Ölkə ərazisi üzrə elektrik enerjisinin ötürülməsi və ya 
paylanması sistemilə bağlı olaraq müxtəlif cür təhlillər aparılmışdır. Bakı 
şəhəri ərazisində 110 kV-luq dairəvi formada elektrik təchizat sisteminin 
hazırlanması üzrə təkmilləşdirmə prosesinin davamı olaraq nəzərdə tutulan 
“Ağ Şəhər” layihəsinin birinci hissəsi üzrə “Həzi Aslanov” və “Ağ şəhər-1” 
y/st-ları arasında iki dövrəli 110kV-luq kabel xətləri çəkilmişdir. Bakı 
şəhərinin ərazisini fasiləsiz elektrik enerjisilə təmin edən 220 kV-luq 
“Səngəçal”, “Xırdalan”, “Müşfiq”, “Nizami”, “Hövsan” yarımstansiyaları 
və həmçinin Şimal Elektrik Stansiyası öz aralarında əlaqə yaradılaraq 
“Azərişıq” ASC tərəfindən 110 kV-luq 6-cı yeni növ dairəvi elektrik 
təchizat sxemi yaradılıb. 110 kV-luq yarımstansiyalarda yüklərin bir 
mənbədən digər bir mənbəyə köçürülməsi üçün 35 kV-luq dairəvi elektrik 
təchizatı sxeminə yeni hazırlanan 67 ədəd elektrik təchizat sxemi daxil 
edilmişdir. 

ƏDƏBİYYAT 
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Bəşəriyyətin müasir inkişaf şərtləri elektrik enerjisi istehsalının daim 

artmasını tələb edir. “Shell” – in hesablamalarına görə, 2050-ci ildə 
bəşəriyyətə bugünkü istehsaldan 3 qat daha çox enerji lazım olacaqdır. Buna 
görə də, bu gün enerjinin inkişafı ölkənin universal elektrikləşdirilməsi və 
daim artan elektrik enerjisinə olan tələbatı ödəmək üçün istehsal olunan 
güclərin artırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Bununla yanaşı, 
elektrik enerjisi sənayesində tədarük olunan elektrik enerjisinin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində texnologiyalar inkişaf edir. Digər 
tərəfdən son dövrlərdə enerjinin inkişafı ilə yanaşı on illərdir ki, energetika 
da daxil olmaqla bütün sahələri əhatə edən informasiya texnologiyaları və 
həryerdə yayılmış kompüterləşmə sürətlə inkişaf edir. İdarəetmə 
sistemlərinin aparat və proqram kompleksləri əhəmiyyətli dərəcədə 
modernləşdirilmişdir.  

Dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində, elektrik enerjisi sənayesinin 
layihələndirilməsi prosesi uzun müddətdir ki, “Ağıllı Şəbəkə” adlanan, ağıllı 
enerji təchizatı şəbəkələrinin yaradılması istiqamətində davam edir. “Ağıllı 
Şəbəkə” dedikdə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və elektrik enerjisinin 
istehsalçıdan istehlakçıya ötürülməsi üçün hazırlanmış, ağıllı enerji təchizatı 
sistemini təşkil edən, geniş texnoloji proseslər, müasir informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları, yenilikçi avadanlıq və tətbiqetmələri əhatə 
edir.[1] 

Müasir informasiya texnologiyalarının inkişafı və bu sahədə yeni 
beynəlxalq standartların ortaya çıxması yeni nəsil yarımstansiya - rəqəmsal 
yarımstansiya yaradıl masına imkan verən elektrik enerjisi obyektlərinin 
avtomatlaşdırılması və idarə olunması problemlərinin həllinə yenilikçi 
yanaşmalar üçün imkanlar açır.  

Yeni nəsil yarımstansiya BEK 61850 standartından istifadə edərək rele 
mühafizə və avtomatlaşdırma sistemlərinin işini, elektrik enerjisinin 
ölçülməsini, avtomatlaşdırılmış proseslərin idarəetmə sistemlərini və qəza 
hadisələrinin qeydiyyatını təmin edən bir sıra rəqəmsal cihazlarla təchiz 
olunmalıdır.. Belə yarımstansiyalardakı bütün informasiya rabitələri 
rəqəmsaldır.  

BEK 61850 - nin tətbiqi yarımstansiyanın bütün texnoloji avadanlığını 
vahid məlumat şəbəkəsi ilə birləşdirməyə imkan verir ki, bu sayədə yalnız 
ölçü cihazlarından rele mühafizə və avtomatlaşdırma terminallarına 
məlumat ötürülmür, həm də nəzarət siqnalları ötürülür. Bu, cihazlar arasında 
sürətli şəkildə birbaşa məlumat mübadiləsinə imkanı verir və nəticədə kabel 
əlaqələrini və cihaz sayını azaltmağa, onların daha yığcam yerləşməsinə 
imkan yaradır.[2] 
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Rəqəmsal yarımstansiyanın əsas komponentlərindən biri, iş prinsipi 
Faradey və Pokels effektinə əsaslanan fiber optik cərəyan və gərginlik 
transformatorudur. Optik cərəyan transformatorları elektromaqnit cərəyan 
transformatorlarına nisbətən mənfi cəhətləri azdır. Hər şeydən əvvəl, buna 
elektrik və yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitə uyğunluq, quraşdırma asanlığı 
və texniki xidmətin rahatlığı, elektrik xətləri və elektrik avadanlıqlarında 
qısa qapanma zamanı doyma və histerezis effektlərinin olmamasını 
göstərmək olar.  

Rəqəmsal yarımstansiya texnologiyasından istifadə edərək qurulmuş 
enerji qurğusunun avtomatlaşdırma sistemi üç səviyyəyə bölünür: 

- sahə səviyyəsi (proses səviyyəsi); 
- əlaqə səviyyəsi; 
- stansiya səviyyəsi 
Sahə səviyyəsi aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. Rəqəmsal məlumatları toplamaq və idarəetmə əmrlərini kommutasiya 

aparatlarına ötürmək üçün əsas sensorlar (Micro RTU); 
2. Analoq məlumatların toplanması üçün əsas sensorlar (rəqəmsal 

cərəyan və gərginlik trans formatorları). 
Əlaqə səviyyəsi ağıllı elektron cihazlardan ibarətdir: 
1. Monitorinq və nəzarət cihazları (əlaqə tənzimləyiciləri, çoxfunksiyalı 

ölçü cihazları, transfor mator avadanlığı və s.). 
2. Rele mühafizəsi və avtomatlaşdırma texnikası. 
Stansiya səviyyəsi aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. Ən yüksək səviyyəli serverlər (verilənlər bazası serveri, SCADA 

server, telemexanika ser veri, texnoloji məlumatların toplanması və 
ötürülməsi üçün server və s.). 

2. Yarımstansiya işçiləri üçün avtomatlaşdırılmış iş yeri.[3] 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СХЕМЫ БАЛАНСА 
НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАШИТЫ СИНХРОННОГО 

ГЕНЕРАТОРА 
Магистр:    Научный руководитель: 
Ширинов Рашид Ирази  доц Эмин Гусейнов Неймятович 
2-ой курс Группа R5129 
 

Как известно, основным дефектом схем, используемых для защиты 
статорной обмотки генератора является наличие «мертвой» зоны. Так 
как повреждения могут оказаться рядом с нейтралю генератора, ток 
срабатывания зашиты может быть ниже значения тока замыкания на 
землю, вследствие чего предусмотренная зашита может не 
отреагировать. Учитывая данный факт, для того чтобы обеспечить 
защиту генератора применяют особые схемы, реагирующие на третью 
гармонику нулевой последовательности. 

Соответственно вышеперечисленному методу, проводятся 
вычисления напряжения нулевой последовательности третьих 
гармоник рядом с нейтралю, а также на выводах  обмотки генератора. 
При возникновении замыкания рядом с нейтралью третья гармоника 
напряжения снижается до нуля, а на выводах возрастает. При 
возникновении короткого замыкания на выводах генератора третья 
гармоника по мере приближения к нейтрали возрастает, а по мере 
приближения к выводам обмотки уменьшается.  

Согласно данной информации, для зашиты замыкания на землю и 
правильного функционирования обмоток генератора можно 
использовать соотношение значений на выводах и возле нейтрали 
значения гармоник напряжений. Для достижения данной цели можно 
применять схему баланса напряжений. Проведенные исследования 
показали что, схема баланса напряжений делает возможным защиту 70 
процентов статорной обмотки генератора со стороны нейтрали при 
замыканиях на землю. Кроме того установлено, что схема баланса 
напряжений является униыерсальной и может применяться для защиты 
обмотки при любых режимах нагрузки генератора. Также было 
выявлено что чувствительность схемы имеет высокие показатели 
соответствующий значениям Rf = 3 kΩ. при замыканиях на землю.  
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Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri şirin (içməli) suyun 
çatışmamazlığı problemidir. Bunun əsas səbəbi Yer kürəsində şirin su 
shtiyatlarının məhdud olması, eyni zamanda əhalinin sayının artması, 
sənayenin və kənd təsərrüfatının durmadan inkişafı, şirin su mənbələrinin 
çirklənməsi və bir sıra digər məsələlərlə bağlıdır. Azərbaycan 
Respublikasında su çatışmamazlığı problemi yaşanan əsas region 
Abşerondur. 

Dünya praktikası göstərir ki, bu problemin səmərəli həlli yollarından biri 
ehtiyatları praktiki baxımdan tükənməz olan dəniz, okean və yeraltı duzlu 
suların şirinləşdirilməsidir – duzluluğu 10-45 q/l-dən  1 q/l-dən kiçik həddə 
salınmasıdır. Bunun üçün müxtəlif şirinləşdirmə üsulları işlənilmişdir, o 
cümlədən termiki şirinləşdirmə üsulu. Onun əsas çatışmayan cəhəti enerji 
sərfinin böyük olmasıdır. 

Tədqiqatın məqsədi adsorbsiya istilik nasosundan istifadə etməklə Xəzər  
dənizi suyunun enerjiqənaətli  termiki şirinləşdirmə  texnologiyasının tədqiq 
edilməsindir. 

Tədqiqat üsulu:  hesabla – analitik üsuludur. 
Tədqiqatlar zamanı dəniz və okean sularının  mövcud adsorbsiya istilik 

nasoslu  birpilləli termiki şirinləşdirmə texnologiyalarının icmalı əasında 
elmi-tədqiqat işlərinin yeni istiqaməti müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir 
ki,  texnologiyanın səmərililiyini artırmaq üçün termiki distillyasiya 
prosesinin yüksək temperaturlarda təşkilinin tədqiqi aparılasıdır: məlum 
texnologiyada 60-100 0C əvəzinə 100 -140 0C-də. Bununla əlaqədar 
meydana çıxan kalsium sulfat probleminin həlli üçün dəniz suyunun 
şirinləşdirmədən əvvəl nanosüzülmə üsulu ilə yumşaldılması təklif 
olunmuşdur. Dəniz suyunun nanosüzülmə üsulu ilə yumşaldılmasına və 
yumşaldılmış suyun adsorbsiya istilik nasoslu termiki distillyasiya prosesinə 
əsaslanan texnoloji sxem tərtib edilmişdir və sistemin iş prinsipi izah 
olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, adsorbsiya istilik nasosu termiki distillyasiya 
prosesində əmələ gələn buxarın temperaturunu artırmağa və təkrar qızdırıcı 
buxar kimi istifadə etməyə imkan verir. Sorbent kimi seolitin istifadəsi 
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nəzərdə tutulur. Desorbsiya prosesi ekzotermik xarakterli olduğu üçün 
seolitdən alınan buxarın temperaturu ilə bərabər ayrılan istiliyin miqdarıda 
artır. Ona görə şirinləşdirməyə tələb olunan kənar istiliyin miqdarı azalır. 

Bu prosesləri kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün texnoloji sxemin riyazi 
modeli işlənilmişdir. Bu riyazi model dörd hissədən ibarətdir: nanosüzülmə 
modulunun riyazi modeli, adsorbsiya istilik nasosunun riyazi modeli, 
buxarlandırıcının riyazi modeli və istilikdəyişdiricilərin riyazi modeli. Bu 
riyazi modellər maddi və istilik balans tənliklərinə, yumşaldılmış suyun 
keyfiyyət göstəricilər tənliyinə, entalpiya tənliyinə, istilik ötermə tənliyinə 
və əlaqə tənliklərinə əsaslanırlar. 

Növbəti mərhələdə bu riyazi model əsasında kompyuter 
simulyasiyasının yerinə yetirməsi ilə təklif olunan texnoloji sxemin tədqiq 
edilməsi nəzərdə tutulur. 

Təklif edilən texnologiya Xəzər dənizi suyunun  kiçik məhsuldurluqlu 
(100-500 t/sut) şirinləşdirmə qurğularının yaradılması baxımdan praktiki 
əhəmiyyət kəsb edir.  
 

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ 

Магистр:     Руководитель: 
Гурбанов Эльвин Рафаель оглу   проф. Кулиев А.М. 
2 курс группа Р5229  

 
Реактивная энергия представляет из себя составляющую полной 

мощности, которая не используется для полезной работы. В качестве 
приборов, потребляющих реактивную энергию учитываются 
электродвигатели, определенная бытовая техника. При установлении 
цены на реактивную энергию, исходным ориентиром является 
рассмотрение принципов ценообразования на электрическую энергию 
с учетом ее особенностей.  

Основные нормативы мировой практики задают передовые страны 
Европы. В результате исследования в 35ти странах Европы были 
выявлены некоторые закономерности. В 12ти европейских странах, в 
числе которых Австрия, Греция, Нидерланды, Финляндия и Швеция не 
имеется тарифа на потребление реактивной энергии, а также не 
имеется штрафа за повышение потребления. В 14ти странах имеется 
конкретный тариф на потребление реактивной энергии. В Эстонии 
тариф составляет 1.67€/Mvarh, а в Ирландии 0,30 €/Mvarh. В других 
9ти странах не имеется тарифа на реактивную энергию, но при этом 
взимается штраф за превышение потребления. В Люксембурге 
взимается штраф, если реактивная энергия превышает 50% от 
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потребляемой энергии; в Хорватии нет тарифа на реактивную энергию, 
а только на избыточную реактивную энергию. Оплачивается 
ежемесячно в соответствии с измеренным потреблением. Тариф на 
составляет энергию 0,0212 €/Mvarh. Важно учитывать энергетическую 
и экономическую важность компенсации реактивной мощности. В 
Японии, а также в США мощность составляет 70% от активной 
пиковой. В СССР с 1930го года тарифы реактивной энергии между 
потребителем и организацией регулировались определенными 
скидками(надбавками). {1} 

Целью работы является внедрение исследуемого международного 
опыта в нашей стране. Согласно справочнику Азеришиг на 2015ый год 
имеется 61800 абонентов реактивной энергии в Баку и 107218 в других 
регионах. В результате анализа было выявлено, что причинами данной 
ситуации является отсутствие ограничений на потребление реактивной 
энергии, а также отсутствие официального тарифа на потребление 
реактивной энергии. В 2016ом году в Азеришиг был проведен 
мониторинг в результате которого были сделаны следующие выводы: 
коэффициент мощности меняется между 0,99-0,3; у 65% абонентов cos 
меньше 0,95. 

В результате исследование 2731ого потребителя было построено 
шесть гистограмм, в которых указывается какое количество 
потребителей соответствует определенному значению cosφ. Здесь мы 
рассмотрим гистограмму относительно 2244ех потребителей. 
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Рис.1. 
 С помощью гистограммы, а также данных взятых из таблицы был 

проведен расчет числовых характеристик и было определено, что у 
73,24% абонентов стоимость cosφ меньше 0,95 
у 26,73% абонентов стоимость cosφ равна 0,95 и выше. 
Математическое ожидание М[Х]. М[х]= 
6*0,267+2,38*0,106+2,12*0,0944+1,76*0,0784+1,38*0,0615+3,47*0,155+
0,83*0,037+0,65*0,029+ 
0,55*0,0245+0,5*0,0223+0,99*0,0441+0,74*0,0328+0,2*0,0089+0,88*0,0
392=2,994. Дисперсию по следующей формуле d = ∑x2ipi -
 M[x]2. Дисперсия D[х]. D[х]=7,042-2,994=4,048. Среднее 

квадратическое отклонение σ(x). σ(x)= =2,012. 
  Следует сравнивать выгоды и затраты на компенсирующие 

устройства с учетом ряда различных ограничений, прежде всего 
качества напряжения. Компенсировать реактивную мощность 
необходимо как можно ближе к нагрузке. {2} 

ЛИТЕРАТУРА 
1. ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2016  
2. Статья «Экспериментальные анализы повышения эффективности исп

ользования реактивной энергии» Kулиев А.М. стр. 12. Журнал «Проблемы 
Энергетики» 2019ый год №2. 
 

BUXAR-QAZ QURĞULARININ ISTISMAR 
GÖSTƏRICILƏRININ TƏDQIQI 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
İsgəndərli Anar Abdulla    dos.Nəsirov Şükür 
2-ci kurs, A5319 
 

  Kombinə edilmiş elektrik stansiyası, eyni istilik mənbəyi ilə  işləyən və 
onu mexaniki enerjiyə çevirən istilik mühərriklərinin məcmusudur. 
Kombinə edilmiş istilik elektrik stansiyaları qzt-turbin stansiyaları adlanır. 
İki və ya daha çox termodinamik tsikli birləşdirmək ümumi səmərəliliyi 
artırır və bu da yanacaq xərclərini azaldır. 

  Prinsip budur ki, ilk mühərrikdə dövrü başa çatdıqdan sonra işlənmş 
maye (qaz) hələ ikinci istilik mühərrikinin elektrik istehsal edə biləcəyi 
qədər isti olur. Ümumiyyətlə istilik bir istilik dəyişdiricisindən keçir, 
beləliklə iki mühərrik fərqli işləyən mayelərdən istifadə edə bilər. 

  Həm buxar həm də qaz turbin qurğusundan istifadə edərək sistemin 
ümumi səmərəliliyi 50-60% -ə qədər artırıla bilər. Yəni ümumi effektivlik 
sadə dövr üçün təxminən 34% -ə,kombinə edilmiş dövr üçün isə 64% -ə 
qədərdir. Bu, Carnot tsiklinin nəzəri səmərəliliyi bundan da çoxdur. Buna 
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nail olmaq mümkündür, çünki istilik mühərrikləri yanacağın enerjisinin 
yalnız bir hissəsini istifadə edə bilərlər, buna görə adi (kombinə olunmayan 
dövr) istilik mühərrikində yanma nəticəsində qalan istilik (yəni isti işlənmiş 
qaz) israf olunur. 

  Bir istilik mühərrikinin səmərəliliyi, faydalı işə çevrilə bilən giriş istilik 
enerjisinin bir hissəsi, mühərrikə daxil olan istilik ilə mühərrikdən çıxan 
işlənmiş istilik arasındakı istilik fərqi ilə məhdudlaşır. 

  İstilik elektrik stansiyasında su işləyən mühitdir. Yüksək təzyiqli buxar 
güclü, həcmli komponentlər tələb edir. Yüksək temperaturda ucuz poladdan 
çox, nikeldən və ya kobaltdan hazırlanmış bahalı ərintilər tələb olunur. Bu 
ərintilər praktik buxar temperaturlarını 655 ° C-yə qədər məhdudlaşdırır, 
buxar qurğusunun alt temperaturu isə soyuducu suyun temperaturu ilə 
sabitlənir. Bu məhdudiyyətlərlə bir buxar stansiyası sabit bir yüksək 
məhsuldarlığı 35-42% -ə bərabərdir. 

  Açıq dövrə qaz turbin dövrü bir kompressor, bir yanan və bir turbinə 
malikdir. Qaz turbinləri üçün yüksək temperatur və təzyiqlərə davam 
gətirməli olan metal miqdarı azdır və daha az miqdarda bahalı 
materiallardan istifadə edilə bilər. Bu tip dövrdə, turbinə giriş temperaturu 
(atəş temperaturu) nisbətən yüksəkdir (900 - 1400 ° C). Baca qazının çıxış 
temperaturu da yüksəkdir (450 ilə 650 ° C). Bu səbəbdən buxarı işləyən 
maye kimi istifadə edən ikinci bir dövr üçün istilik təmin edəcək qədər 
yüksəkdir (Rankine dövrü). 

  Kombinə edilmiş dövr elektrik stansiyasında qaz turbininin işlənmiş 
istiliyi 420 ilə 580 ° C arasında buxar temperaturu olan bir istilik dəyişdirici 
buxar generatorundan keçərək buxar yaratmaq üçün istifadə olunur. Rankin 
dövrünün kondensatoru ümumiyyətlə bir göldən, çaydan, dənizdən və ya 
soyuducu qüllələrdən gələn su ilə soyudulur. Bu temperatur 15 ° C-yə qədər 
ola bilər. 

  Böyük miqyaslı enerji istehsalı üçün qaz turbinləri ən azı dörd ayrı 
qrup tərəfindən istehsal olunur - General Electric, Siemens, Mitsubishi-
Hitachi və Ansaldo Energia. Bu qruplar, həmçinin 300 MWt (60 Hz tezlik 
üçün) və 400 MW (50 Hz tezlik üçün) qaz turbinlərinin ölçülərini inkişaf 
etdirir, sınaqdan keçirir. Kombinə edilmiş dövriyyə vahidləri bir və ya bir 
neçə belə qaz və buxar turbinindən ibarətdir, hər biri istilik buxar generatoru 
ilə tək və ya bir neçə buxar turbininə buxar vermək üçün təşkil edilmiş və 
beləliklə birləşmiş dövrəli blok və ya vahid təşkil edir. Üç böyük istehsalçı 
(Alstom, General Electric və Siemens) tərəfindən təklif olunan birləşmiş 
dövr blok ölçüləri, xərcləri 670 dollar / kW-a yaxınlaşaraq 50 MWt-dan 
1300 MWt-a qədər dəyişə bilər. 

  İsti qaz turbinli egzoz super qızdırıcıya daxil olur, sonra 
buxarlandırıcıdan və nəhayət boilerdən çıxarkən ekonomayzerdən keçir. 
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Qidalandırıcı su ekonomayzerə daxil olur və sonra su və ya buxar 
dövrəsində doyma temperaturu əldə edildikdən sonra çıxır. Nəhayət 
buxarlandırıcıdan və super qızdırıcıdan axır. İstilik dəyişdirici qazanına 
daxil olan qazların temperaturu daha yüksəkdirsə, çıxan qazların da 
temperaturu yüksəkdir. 

 
Yüksək temperatur dövründən çıxan qazlardan maksimum istilik miqdarını 
çıxarmaq üçün çox vaxt ikiqat təzyiqli qazan-boiler işləyir. İki su-buxar 
barabanı var. Aşağı təzyiqli baraban, aşağı təzyiqli ekonomayzerə və ya 
buxarlandırıcıya qoşulur. Aşağı təzyiqli buxar turbinin işlənmiş qazlarının 
aşağı temperatur zonasında yaranır. Aşağı təzyiqli buxar aşağı temperaturlu 
turbinə verilir. Aşağı təzyiqli dövrədə super qızdırıcı təmin edilə bilər. 
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Aşağı təzyiqli zonadan gələn bəsləyici suyunun bir hissəsi gücləndirici 
nasosla yüksək təzyiqli ekonomayzerə ötürülür. Bu ekonomayzer suyu 
doyma temperaturuna qədər qızdırır. Bu doymuş su qazanın yüksək 
temperatur zonasından keçir və yüksək təzyiqli turbinə verilir. 
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ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÖTÜRÜLMƏSİNİN İDARƏ 
OLUNMASININ EFFEKTİVLİYİNİN ARTIRILMASI 

TƏDBİRLƏRİNİN TƏDQİQİ 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Şirəliyev Sahib Famil oğlu   dos. Zöhrabov A. E. 
II kurs, Qrup: A5129 

 
Məlumdur ki, Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasının istehsal etdiyi 

gücün təxminən 60-70%-i (yəni, Stam = 1024+j501) mövcud 4 ədəd – 1 
ədəd 500 kV – luq; 1 ədəd 330 kV – luq; 2 ədəd 220 kV – luq xətlərlə 
Respublikanın Abşeron yarımadasında yerləşən Bakı və Sumqayıt elektrik 
tələbatçıları üçün nəzərdə tutulub. Lakin Mingəçevir İstilik Elektrik 
Stansiyasının coğrafi mövqeyi orada istehsal olunan  elektrik enerjisinin 
ötürülməsi üçün effektli deyil. Səbəbi isə Mingəçevir şəhərində qaz 
yatağının olmamasıdır və bu səbəbdən də Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda yerləşən qaz yatağından çıxarılan qaz, boru təchizatları vasitəsilə 
Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasına ötürülür. Əldə olunan elektrik 
enerjisi isə yuxarıda adları çəkilən elektrik veriliş xətləri ilə təxminən 300-
350 km məsafədə yerləşən  Abşeron yarımadasına ötürülür. Bu da öz 
növbəsində həm  elektrik güc itkilərinin, həm də qazin ötürülməsi üçün 
əlavə xərclərin yaranmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən  isə adı çəkilən 
xətlərin rejimlərinin analizi göstərir ki, bu xətlərdən  hər hansı birinin, 
xüsusi ilə 500 kV – luq və 330 kV – luq xətlərinin qəza nəticəsində açılması 
sistemin ümumi dayanıqlığını pozur. Buna görə də elektrik sisteminin 
fasiləsiz işləməsini təmin etmək üçün bəzi texniki tədbirlər hazırlamaq 
lazımdır. 

Bu məqsədlə ümumi qoyuluş gücü 385 МVt olan Qobu  modul elektrik 
stansiyasının 2020-2021-ci illər ərzində quraşdırılmasına başlanılmışdır. Bu 
stansiyanin işə buraxılması ilə Respublikanın Abşeron yarımadasında 



 

 
141 

yerləşən Bakı və Sumqayıt elektrik tələbatçılarının elektrik enerjisi ilə təmin 
olunması həm daha səmərəli və həm də etibarlı olacaqdır.  Mingəçevir 
İstilik Elektrik Stansiyasının istehsal etdiyi elektrik enerjisini isə mövcud 
xətlərlə Mingəçevirə coğrafi yaxın olan ətraf rayonlarındakı elektrik 
istehlakçılarını elektrik enerjisi ilə təmin etmək daha məqsədə uyğun 
olacaqdır. Sözü gedən rayonlar aşağıdakılardır: 

Yevlax (33km); Goranboy (40km); Ağdaş (43km); Bərdə (59km); 
Göyçay (66km); Ucar (76km); Samux (80km); Göygöl (86km). 

Bu məqsədlə adları çəkilən rayonların 2010–2020 – ci illər arasında 
elektrik enerjisinə olan təlabatı öyrənilib, statistik analiz vasitəsilə onların 
2030-cu ildə istehlak edəcəyi elektrik enerjisinin miqdarı müəyyən 
olunmuşdur. Analiz göstərir ki, gələcəkdə ətraf rayonların elektrik enerjisinə 
olan təlabatı Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyası vasitəsilə təmin 
ediləcəkdir. Bu isə stansiyanın istehsal etdiyi enerjinin səmərəli istifadəsi 
üçün zəmin yaradacaqdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, elektrik 
enerjisinin istehsalının gücündə bərpa olunan enerji mənbələri payını 2030-
cu ilə qədər 30%-ə çatdırmaq əsas hədəflərdən biridir.  
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     KÜLƏK ENERJİSİNİN ABŞERON İQTİSADİ 
RAYONUNDA ENERGETİKA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 

TƏDQİQİ 
Magistr:      Elmi rəhbər: 
Mustafayev Rəsul İlqar    prof.Yusifbəyli N.A 
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Dünya üzrə ilkin enerji təchizatının və eləcə də istifadə olunan yanacaq 

növlərinə görə son 40 ilin dinamikası yüksək karbon tərkibli yancaq 
növlərindən istifadənin azalmasını, bərpaolunan enerji növlərinin isə 
artımasını nümayiş etdirir. 

Elektik enerjisinin mənbələr üzrə istehlakın dinamikası BEM-in payının 
eyni dövr ərzində 21,5%-dən 23% -ə, təbii qaz yanacağının payının 12,1%-
dən 22,9%-ə qədər artmasını göstərir. Qeyd edək ki, sözügedən dövr ərzində 
elektrik enerjisinin istehlakı orta hesabla 4 dəfədən artıq əhali sayı isə 4 
mld-dan 7,4 mld nəfərə, yəni 1,8 dəfə armışdır. 

Statistik məlumatlara əsasən 2017-ci ildə AR-da bütün mənbələr 
hesabına istehsal olunmuş 22900,0 milyon kVt∙st elektrik enerjisinin 1970,9 
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milyon kVt∙st-ı və yaxud 8,6 faizi bərpa olunan enerji mənbələrinin (BEM) 
payına düşmüşdür. Əvvəlki ilə müqayisədə elektrik enerjisinin ümumi 
istehsalı 99,0 faiz, onun BEM üzrə istehsalı isə 89,9 faiz təşkil etmişdir. 
BEM hesabına 3789,2 Qkal istilik enerjisi istehsal olunmuşdur ki, bu da 
əvvəlki illə müqayisədə 16,9 faiz artım deməkdir. BEM-dən səmərəli 
istifadə 504,5 milyon kubmetr təbii qaza qənaət olunmasını və müvafiq 
olaraq 898,0 min ton karbon dioksidin (CO2) atmosferə atılmasının 
qarşısının alınmasını şərtləndirmişdir. 

Azərbaycan Respublikası külək enerjisinin potensialı və inkişаf 
perspektivləri: 

Аzərbаycаn ərazisində külək еnеrjisindən istifadənin tarixi qədim 
dövrlərdən başlanmışdır.Ölkə ərazisinin bir çox bölgələrində çoxlu sayda 
sadə şəkildə hazırlanmış külək elektrik mühərriklərindən fərdi 
təsərrüfatlarda istifadə geniş yayılmışdır. Bu qurğularda külək enerjisindən 
istifadə əmsalı kiçik hədlərdə olmuşdur.Sonrakı illərdə sovetlər ittifaqının 
tərkibində olarkən respublikamızda XX əsrin ortalarında TB–5, TB–8 tipli 
kiçik sürətli və D–12, BG–2 tipli iti sürətli külək elektrik mühərrikləri 
istismar olunmuşdur. Lakin qurğuların konstruksiyalarının qeyri-
mükəmməllik və texniki catışmazlıqları olduğuna görə göstərilən külək 
elektrik mühərriklərinin tətbiqi geniş yayılmamışdır. Bununla yanaşı, bəzi 
külək elektrik mühərrikləri bir neçə il fəaliyyət göstərmişlər. Böyük 
Qafqazın dağ sistemi şimaldan və şimal–şərqdən gələn soyuq hava 
kütləsinin keçməsinin qarşısının alınmasında təbii sədd (maneə) rolunu 
oynayır. Bu maneəni yan keçərək, soyuq hava kütləsi Abşeron yarımadasına 
və Xəzərin çökəkliyinə yönəlir.Üç dağ silsiləsi arasında sıxılmış Kür–Araz 
çökəkliyi, xüsusən Xəzər dənizinə yaxın ərazi də küləyin təsiri altındadır. 

Ötən əsrin 50–60-ci illərdə aparılan ölçülərə əsasən.Respublika ərazisi 
şərti olaraq üç – A, B, C zonasına bölünür. Küləyin A zonasında (Abşeron 
yarımadasında) orta illik sürəti 7 m/s təşkil etmişdir. Bilavasitə bu bölgəyə 
bitişik ərazidə küləyin sürəti 6,5 və 4 m/s olan zonalar yerləşir.XX əsrin 60–
80-ci illərində Abşeron yarımadasında yerləşən Maştağa qəsəbəsində 
“Vetroen” kompaniyasının istehsal etdiyi külək elektrik mühərriklərinin 
yoxlanılması və sınağı üçün sınaq stansiyası təşkil olunmuşdur. 70-ci illərin 
sonunda qoyuluş gücü 4 kVt, pərlərinin diametri 6 m olan ABGY–6 tipli 
külək elektrik qurğusunun ilk partiyası buraxılmışdır. Göstərilən külək 
elektrik mühərrikləri Maştağa qəsəbəsində yerləşən poliqonda sınaqdan 
keçirilmiş və sifarişlərə müvafiq olaraq keçmiş Sovetlər Birliyinin Cənubi 
Qafqaz, Qafqaz, Orta Asiya regionlarına göndərilmişdir. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq təsdiq etmək olar ki, respublikanın 
Xəzərətrafı zonası güclü külək enerjisi xarakteristikasına malikdir və keçmiş 



 

 
143 

Sovetlər Birliyi dövründə işlənib hazırlanmış KEQ bu və ya digər variantda 
burada sınaqdan keçirilmişdir. 

Аpаrılаn tədqiqat işlərinin analizi оnu göstərir ki, küləyin ildən-ilə kiçik 
dəyişikliklərə məruz qаlаn оrtа illik sürətindən fərqli оlаrаq, оrtа аylıq sürəti 
çох gеniş diаpаzоndа dəyişir ki, bu dа öz növbəsində nəinki küləyin 
intеnsivliyinin mövsümi, həm də təsаdüfi dəyişmələrdən аsılı оlduğunu 
göstərir. 

Ümumiyyətlə, Хəzəryаnı ərаzilər üçün küləyin sürətinin аylıq оrtа 
qiyməti nаdir hаllаr istisnа оlmаqlа, çох аz dəyişir.Ölçü kоmplеksindən 
аlınmış nəticələr üzrə küləyin оrtа günlük sürəti hеsаblаnmış, оnun оrtа 
аylıq və illik qiymətləri təyin оlunmuşdur. 

Küləyin оrtа аylıq qiymətinin hеsаblаnmаsının tədqiqi göstərir ki, tədqiq 
оlunаn il üzrə оrtа аylıq qiymətlər аrdıcıl оlаrаq (müntəzəm şəkildə) 6,61 
m/s-dən 9,1 m/s-ə qədər аrtır, оrtа illik göstəricisi isə 8,09 m/s təşkil 
еdir.Аbşеrоn yarımadsı ərаzisində küləyin rеjimlərinin hеsаbı 
хаrаktеristikаlаrı bu ərаzidə müаsir Enercon E-66, NeG Micon NM 
1500/64, Tacke TW-15, Vestas 1,65 MVt KЕQ istifаdə оlunmаsı nöqtеyi – 
nəzərindən qiymətləndirilmişdir. 

Bu göstəricilər əsаsındа göstərilmişdir ki, il ərzində (аprеl 1999-cu – 
mаrt 2000-ci il) vahid qoyuluş gücü 2000 kVt olan bir ədəd KЕQ-dən 40 m 
hündürlükdə оrtа hеsаblа 5,1 mln.kVt·saat, 80 m hündürlükdə isə 6,2 
mln.kVt·saat аlmаq оlаr.Həmçinin sadə hesablamalar aparmaqla, Xəzər 
dənizinin sahil zolağında KEQ-lərin təqribi ümumi gücünü və sayını təyin 
etmək mümkündür. 

Хəzər dənizinin Аzərbаycаnа аid sаhilyаnı sаhəsində təqribən 300 km-
lik bir хətdə küləyin оrtа illik sürəti 40–50 m hündürlükdə 7 m/s-dən аz 
dеyildir. Külək еnеrji qurğulаrının sаhil хəttindən 1,5 km məsаfəyə kimi 
yеrləşdirilməsi şərti ilə gücü 2000 kVt-lıq və hündürlüyü h=60–70 m оlаn 
KЕQ-i qəbul еtsək və nəzərə аlsаq ki, аyrı–аyrı KЕQ-lər аrаsındаkı məsаfə 
bir–birini örtməmək şərtinə əsаslаnаrаq 3h–5h-dаn аz оlmаmаlıdır, оndа 1 
km2 ərаziyə 5 bеlə qurğu yеrləşdirmək mümkündür. Onda 180 km2 yаrаrlı 
ərаzidə ümumi gücü 1800 MVt оlmаqlа 900 bеlə KЕQ qurаşdırmаq imkanı 
vardır. 
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GƏRGİNLİYİ 110 KV OLAN HEVX-NİN 
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Elektrik veriliş xətləri elektrik enerjisinin  ötürülməsi  üçün ən əlverişli 
vasitədir.Elektrik enerjisinin istifadəsi və istehlakı ilə nəticələnməsi üçün 
enerji mənbələrdən enerji istehlak  mərkəzlərinə çatdırılmalıdır Elektrik 
bazarının tənzimlənməsi, iqtisadi və ekoloji tələblər elektrik şəbəkələrinin  
elektrik veriliş xətlərinin maksimum həddə işləməsini tələb edir. Elektrik 
veriliş  xətlərinin istismarında, dünya miqyasında texnologiyanın böyüməsi 
ilə elektrik enerjisinin ötürülməsində yaranan fasilələr  artıq çox böyük 
həssaslıq tələb edilir . Bu isə öz növbəsində , güc qurğularının etibarlı 
işləməsini və istehlakçıların enerji ilə təminatının  fasizləsizliyini tələb edir. 
Buna görə mühəndislər , sistemin təhlükəsizliyini pozan nöqsanları etibarlı 
şəkildə aşkar etmək və təcrid etmək üçün güc sisteminin mühafizə  
sxemlərini tərtib edən ötürücü şəbəkələrin yaradılmasına böyük diqqət 
yetirilir.Əsas nasazlıq faktorlarına aiddir: 

Təbii fəlakətlər 
İzolyasiyanın pozulması  
Quşların, ağacın budaqlarının və digər xarici cisimlərin yaratdığı qısa 

qapanmalar. 
Enerji sistemində elektrik enerjisinin ötürülməsində  bir nasazlıq 

meydana gəldikdə bu birbaşa maliyyə və iqtisadi zərərlə nəticələnə bilər. 
Buna görədə daimi olaraq elektrik veriliş xətlərinə nəzarət etmək və yaranan 
qüsurları qısa müddət ərzində aradan qaldırmaq üçün müəyyən ekspert 
sistemlərinin işlənməsi vacibdir. Elektrik  veriliş xətlərinin çatışmazlıqları 
(FLA) bu tezis layihəsinin əsasını təşkil edir.Tezisdə elektrik veriliş 
xətlərində yaranan nasazlığların müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan 
üsullardan bəhs edilmişdir. Nasazlıqların aşkarlanması üçün  müxtəlif 
üsullar mövcuddur və burada əsas diqqət yetirilən məsələ   hesabat 
impedansına əsaslanan zədə yerini müəyyənləşdirmə üsullarına yönəlmişdir. 
Ötürücü xətlərdə iki növ qüsur vardır: 

Müvəqqəti nasazlıqlar 
Daimi  nasazlıqlar 
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Qısa müddətə elektrik enerjisinin ötürülməsində  kəsilmə yaranarsa  və 
dərhal  sonra bərpa edilirsə  bu müvəqqəti nasazlıq hesab edilir. Hava  
elektrik  veriliş xətlərindəki bir çox nasazlıqlar  güc sisteminin mühafizə  
qurğularının hesabına  qəza ərazisini təcrid etmək, qəzanı aradan qaldırmaq  
və sonra elektrik xəttini təhlükəsiz şəkildə qoşulmasını təmin edir. 
Müvəqqəti nasazlıqların tipik nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 

Gözlənilmədən  ağac, quş və s əlaqədar yaranan qısaqapanmalar 
Xəttin fazalarının biri birinə toxunması 
EVX-lərinin keçdiyi ərazilərdə insanlar tərifindən edilən müdaxilələr  
Daimi bir nasazlıq ötürmə xətlərinə davamlı zərər verə bilər. Daimi bir 

nasazlığı aradan qaldırmaq üçün  əvvəlcə xətt təcrid olunmalı və sonra xəttə 
düzəliş edilməlidir. Daimi  nasazlıqlara aiddir təbiətdəki hadisələrin təsir 
nəticəsində yaranan zədələnmələr. 

Elektrik veriliş xəttini birbaşa ildırım vurması 
Texnogen ziyan 
Ətraf mühitə və ya istifadə müddətinə görə aşınmalar 
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QEYRİ BİRCİNS MAYELƏRİN İSTİLİK VERMƏ 
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Bir cinsli mayelərin istilik-fiziki parametrləri həm nəzəri, həm də təcrübi 
yolla kifayət qədər  tədqiq olunmuşdur. Təcrübi tədqiqatlarda  məlum 
metodlar vasitəsi ilə laboratoriya şəraitində mövcud qurğularda  istilik fiziki 
parametrləri  tədqiq olunmamış mayelərlə   təcrübələr  aparılıb , alınmış  
təcrübi  nəticələrin daha etibarlı və dəqiq olması istiqamətində  işlər davam 
etdirilmişdir. Nəzəri tədqiqatlarda isə mayelərin istilik-fiziki parametrlərini 
tədqiq etmək üçün daha müasir tələblərə uyğun  gələn dəqiq və universal  
metodlar işlənib hazırlanır. Yeni təklif olunan metodlar  az yer tutan, az 
enerji sərfi ilə işləyən təcrübi  qurğuların  yaradılmasına  imkan verməlidir. 
Bundan əlavə yeni təklif olunan tədqiqat metodu müxtəlif fiziki sahələrin  ( 
sabit elektrik, maqnit, akustik dalğalar, lazer şüalar və s.) mayelərin istilik 
fiziki parametrlərinə təsirini müəyyən etməyə  və nəticə  etibarı ilə həmin 
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parametrlərin idarə olunmasına imkan verməlidir. Nəzəri tədqiqatlarda  ən 
vacib problemlərdən  biri mayelərin  istilik fiziki parametrlərini  
laboratoriya şəraitində deyil, bilavasitə texnoloji prosesin gedişində , yəni 
real  şəraitdə imkan verməsidir. Bu məqsədlə  avtomatlaşdırılmış ölçmə 
sistemlərinin  istilik fizikasında tətbiq olunması çox aktual məsələdir. Çox 
təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, neft, kimya və energtika  sahəsində  
istifadə olunan mayelərin  bəziləri  qeyri bircinsdir. Qeyri bircins mayelərin 
istilik fiziki parametrləri nöqtədən-nöqtəyə  dəyişir. Qeyri bircins mayelərin 
istilik-fiziki parametrlərinin nöqtədən nöqtəyə dəyişməsini, yəni həmin 
parametrlərin  diaqnostikasını tədqiq etmək, həmin parametrlər  barədə  
daha dəqiq və etibarlı məlumat almağa imkan verər. Qeyd etmək lazımdır 
ki, mayelərin boruda laminar hərəkəti zamanı  konvektiv istilik mübadiləsi 
prosesində istilik vermə əmsal isisna olmaq şərti ilə digər istilik fiziki 
parametrlərinin diaqnostikası nəzəri olaraq müəyyən  qədər tədqiq 
olunmuşdur. Düzdür bu barədə xeyli boşluqlar, yəni tədqiq olunmamış 
problemlərin mövcud olmağına baxmayaraq mayelərin istilik vermə əmsalı 
isə heç tədqiq olunmamışdır. Bunun əsas səbəbi kimi yaranan riyazi 
çətinliklərdir. Mayelərin istilik fiziki parametrlərinin  diaqnostikası  riyazi 
olaraq Volter tipli inteqral tənliyin  həllinə gətirildiyindən  məsələnin 
həllinin sadələşdirilməsi  tətbiq olunan  metoddan asılıdır. Qeyri-bircins 
mayelərin  istilik fiziki parametrlərinin  diaqnostikası üçün fizikanın iki əsas 
qanunundan istifadə olunur. Bu qanunlar enerjinin və impulsun saxlanma 
qanunlarıdırlar. Hansı qanunun  tətbiq  olunması  tədqiq olunan parametrin  
təbiətindən və məsələnin  həllinin ən sadə üsulla həll olunmasından asılıdır. 
İstilik vermə əmsalının diaqnostikası  enerjinin  saxlanması qanunu daha 
yaxındır.  

Qeyri bircins  mayelərin istilik vermə əmsalının  diaqnostikası 
energetika və kimya sənayesində  bəlkədə o qədər praktiki əhəmiyyətə 
malik deyil. Lakin neft sənayesində istifadə olunan sement və gil məhlulları, 
həmçinin laydan gələn təmizlənməmiş neft və çox ciddi qeyri bircinsdirlər 
və bu qeyri bircinsliliyi nəzərə almamaq çox ciddi səhvlərə  səbəb ola bilər. 
Çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, hələdə neft sənayesində qeyd olunan 
qeyri bircins mayelərin xüsusi ilə sıxlığı və özlülük əmsalı bircins mayelər 
üçün  təklif olunmuş metodlarla tədqiq olunur. Neft layından quyuya daxil 
olan neft özü ilə bərk cisim hissəciklərini də gətirir və onların hamısını yerin 
səthinə çıxara bilmir. Neft quyusunda neftin daxilində asılı vəziyyətdə qalan 
həmin bərk cisim hissəcikləri quyunun dərinliyindən asılı olaraq dəyişir və 
bu dəyişmə Bolsman paylanmasına tabe olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq 
qeyri bircins mayelərin istilik vermə əmsalının  diaqnostikası üçün Bolsman 
paylanması tətbiq olunur. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq  belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, qeyri bircins mayelərin istilik vermə əmsalının  
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diaqnostikası, xüsusi ilə, neft sənayesi üçün çox böyük praktiki əhəmiyyətə 
malik olan problemdir və onun həlli aktual problemdir. 

Təqdim olunan iş üç fəsildən ibarətdir . Birinci fəsil qeyri-bircins 
mayelərin istilik-fiziki parametrlərinin diaqnostikasının tədqiqinə həsr 
olunmuş elmi işlərin təhlilinə, tədqiqat metodunun və nəticələrin analizinə 
həsr olunmuşdur. Qeyri-bircins mayelərin özlülük əmsalı və izobar istilik 
tutumu ,bircins mayelər üçün tətbiq olunan metodlarla tədqiq olunurlar. Bu 
da öz növbəsində  ciddi səhvlərə  gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə qeyri-bircins 
mayenin  özlülük əmsalı, izobar istilik tutumunun  diaqnostikası həmin 
parametrlərin daxil olduqları  riyazi fizikanın uyğun tənlikləri üçün tərs 
məsələnin həllinə gətirirlər. 

Mayelərin istilik fiziki parametrlərinin təyini  müxtəlif metodika  ilə 
həyata keçirildiyindən  onların diaqnostikasının  metodikasıda  müxtəlifdir. 
Qeyri bircins mayelərin izobar istilik tutumu  həm nəzəri, həm də təcrübi 
olaraq  kifayət qədər öyrənildiyinə baxmayaraq onun nəqtədən nöqtəyə 
dəyişməsi  zəif öyrənilmişdir. Qeyri bircins mayelərin  izobar istilik 
tutumunun diaqnostikası, yəni nöqtədən nöqtəyə diyişməsinin  təyini 
optotermodinamik metodla həyata keçirilir. Əgər maye bircinsdirsə  lazer 
şüaları ilə qarşılıqlı  təsirdə udulma xətti olur yəni bir fotonlu udulma baş 
verir. Əgər maye qeyri bircinsdirsə  bərk cisim hissəcikləsinin 
konsentrasiyasında  və lazer şüalarının  intensivliyindən  asılı olaraq  qeyri 
xətti, yəni iki və daha çox  fotonlu  udulma baş verir. Beləliklə kalorimetrik 
metodla  qeyri bircins  mayenin  izobar  istilik  tutumunun  orta inteqral  
qiyməti təyin olunur. 

Qeyri-bircins mayelərin özlülük əmsalının təyini üçün  təklif olunan 
çoxlu sayda düsturlardan ən sadəsi  Eynçteynin təklif etdiyi düsturdur. 
Qeyri-bircins mayelərin sıxlığının  diaqnostikası  optoakustik metodla daha 
effektli həll olunur. Qəbul olunur ki, qeyri-bircins mayenin sıxlığı  mayenin  
dərinliyindən asılı olaraq Bolsman qanununa tabedir. Mayenin  qeyri-
bircinsliliyi  akustik dalğanın  udulmasına  ciddi  təsir göstərir. Optoakustik 
metodla  qeyri-bircins mayenin  udulma əmsalı  tədqiq olunmuşdur. 
Dissertasiya işinn ikinci fəsili  qeyri-bircins mayenin  istilik vermə 
əmsalının  diaqnostikasının  tədqiqinə həsr olunmuşdur. Qeyri-bircins 
mayelərin  istilik vermə  əmsalının diaqnostikası  əsasən  neft sənayesində 
bəzi  texnoloji proseslərin  idarə olunmasında istifadə olunur. Son illər  neft 
quyularının  hasilatını  artırmaq  üçün neft quyusu  və neft layı sistemində  
temperatur  rejiminin  tənzimlənməsi məsələsi  ciddi tədqiq olunur. Digər 
tərəfdən neft quyusu  qazılarkən  rast gəlinən bəzi  mürəkkəbləşmələrin 
qarşısının alınması və aradan qaldırılması məqsədi ilə yuyucu məhlulun 
temperaturası ilə suxurun temperaturası arasındakı  fərq dərinlikdən asılı 
olaraq  dəyişdiyindən istilik vermə əmsalının diaqnostikası  tələb olunur. 
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Qeyri bircins mayenin istilik vermə əmsalının diaqnostikası riyazi olaraq 
istilik keçirmə tənliyi üçün tərs məsələnin həllinə gətirilir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. А.В. Лыкав, Ю.А. Михайлов Теория тепла и массопереносе. Москва изд-

во "Госэнергаиздат." 1963 
2. Гасанов Х.Г. Гидродинамические исследования взаимодействия 

акустических и Лазерных излучений с жидкостью. Баку изд-во "STAKC" 2003. 
 

NEFTAYIRMA ZAVODUNUN ELEKTRİK TƏCHİZATI 
SXEMİNİN ETİBARLILIĞININ YÜKSƏDİLMƏSİ 

MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Mahmudov Cəfər Coşqun   Dos. Əsgərov Cavid Səlimxan 
Qrup : A5129 
 

Hal – hazırda neft, qaz və neft -  kimya sənayesində elektrik enerjisinin 
qısamüddətli kəsilmə ləri normal işləmə rejiminin pozulmasının əsas 
səbəbidir. Enerji təchizatının fasilələri nəticəsində, enerji təchizatı 
fasiləsizliyi, keyfiyyəti və etibarlılığı baxımından yüksək tələblərlə 
xarakterizə olunan müəssisələrin texnoloji proseslərinin dayandırılmasına 
gətirib çıxarır. 

Keçən əsrin 90-cı illərində ABŞ və Kanadada enerji təchizatı 
fasiləsizliyi zaman yaranan problemlər ildə 150 milyard dollardan çox 
ziyanla qiymətləndirildi ki, bu da çox sayda müəssisənin enerji təchizatının, 
sənaye avadanlıqlarını bu prosesdən qorumaq üçün yeni konsepsiyaların 
inkişafı ilə nəticələndi.  Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox ölkələrlə 
müqayisədə Rusiya Federasiyasında bu proseslərin baş vermə ehtimalını 
artıran bir sıra amillər mövcuddur: əsas elektrik avadanlıqlarının 
köhnəlməsi, xarici elektrik təchizatı sistemlərinin etibarlılığının əhəmiyyətli 
dərəcədə azalması və s. göstərmək olar. 

Neft və qaz zavodları üçün enerji təchizatı rejiminin və etibarlılığının 
müəyyən məsələləri bir sıra dissertasiya və elmi nəşrlərdə tədqiq edilmişdir. 
Əvvəllər əldə edilmiş nəticələri dəqiqləşdirmək və nəzərdən keçirilən bilik 
sahəsi ilə bağlı anlayışı genişləndirmək imkanı verən ixtisaslaşmış peşəkar 
məhsullar hazırlanmış və uğurla tətbiq olunmuşdur. Təqdim olunan iş, 
asinxron maşınlarla sənaye EM-lərinin rejimlərinin və dayanıqlığının 
təhlilinə, etibarlı enerji təchizatı məsələlərinin həllinə kömək edən 
tövsiyələrin hazırlanmasına və sistemləşdirilməsinə, habelə  elmi və texniki 
cəhətdən problem olan bu cür EM-lərin mövcud rejimlərinin artırılmasına 
və tam istifadəsinə həsr edilmişdir. İşin məqsədi sənaye elektrik 
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sistemlərinin dayanıqlığını hesablamaq, təhlil etmək və yeni texniki 
həllərdən istifadə etməklə enerji təchizatı və dayanıqlılığını artırmaqdır. 

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: 
1. Xüsusi sistemlərin yaradılması və istismarının müxtəlif 

mərhələlərində tətbiq olunmasını əsaslandırmaq üçün enerji təchizatı 
etibarlılığını və sənaye müəssisələrinin elektrik sistemlərinin dayanıqlığını 
artırmaq, tədbirləri təhlil etmək və sistemləşdirmək; 

2. Asinxron elektrik qurğularının dayanıqlığının artırılması 
problemlərinin həllində müasir tezlik çeviricilərindən istifadənin 
məqsədəuyğunluğunu və səmərəliliyini qiymətləndirmək həm çinin 
mühərriklərin dayanıqlığının əsas göstəricilərinə təsirlərinin kəmiyyət və 
keyfiyyət qiymətlən dirmələrini almaq və bu cür təsirin məqbul riyazi 
təsvirini yaratmaq; 

3. İşdə elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin müddəaları və metodları, 
elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi, elektrik maşınları nəzəriyyəsi, riyazi analiz, 
elektrik sistemlərinin riyazi və kompüter modelləşdirilməsi, elektrik 
sistemlərinin sabitlik nəzəriyyəsinin elementləri  istifadə etmək. 

Neftayırma zavodunun elektrik təchizatı sxeminin etibarlılığının 
yüksədilməsini aşağıdakı üsullarla artırmaq olar: 

1. Təchizat sxeminin girişlərindən asılılığın qiymətləndirilməsi 
metodlarının müqayisəli təhlili. Bir neçə girişdə eyni zamanda elektrik 
nasazlıqlarının baş vermə ehtimalını nəzərə almaq; 

2. EM-nin xüsusiyyətlərinə görə enerji təchizatının çatışmazlığı halında 
tezlik nəzarət cihaz larının işləməsi üçün metod və alqoritmlər hazırlamaq; 

3. İşlədicilərin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq enerji təchizatı rejiminin 
pozulmasının qarşısını almaq üçün həll hazırlamaq. 

ƏDƏBİYYAT 
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3. QSC SIBUR Holdinq müəssisələrinin enerji təchizatı etibarlılığının və 
elektrik sistemlərinin dayanıqlığının təmin edilməsi üçün təlimatlar. Müəssisə 
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150 

BUXARIN KRİTİKDƏN AŞAĞI, KRİTİKDƏN 
YUXARI TƏZYİQLƏRDƏ İSTİLİKVERMƏ 

PROSESİNİN İNTENSİVLƏŞDİRİLMƏSİ 
Magistr:    Rəhbər: 
Zamanov İslam İntiqam   t.e.n.dos.Məmmədova C.P. 
II kurs qrup A5319 

 
İşin aktuallığı.Energetik qurğularda istilik mübadiləsini intensivləşdirməklə 
onların iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırmaq olar.Texnikanın müxtəlif 
sahələrində yüksək temperaturlu səthləri effektiv soyudanda onların 
metalının temperatur effektivliyi qorunur və aparat uzun müddət dayanıqlı 
işləyir.İstilik mübadiləsini intensivləşdirməklə aparatın qabarit ölçüləri və 
metal sərfi azalır və beləliklə kapital sərfi azalır. 

İşin məqsədi.İstilik  mübadilə aparatlarında borularında profillənmiş 
boru tətbiq etməklə,boru divarının temperatur rejimini və istilikvermə 
prosesini tətbiq etməkdən ibarətdir. 

Tədqiqat üsulu.Tədqiqatlar qərarlaşmış rejimdə suyun kritikdən aşağı və 
yuxarə təzyiqlərində (Pkrsu=21.1MPa) hamar və profillənmiş borularda 
təcrübə üsulu ilə aparılmışdır. 

Tədqiqatların nəticələri analiz olunmuş,müxtəlif asılılıqlar 
qurulmuş,hamar və profillənmiş borularda alınan təcrübə nəticələri 
müqayisə olunmuş və məlum olmuşdur ki,profillənmiş boruda istilikvermə 
əmsalı,hamar boruya nisbətən iki dəfə artır.Profillənmiş boruda istilikvermə 
əmsalını təyin etmək üçün kriterial tənlik verilmiş və tənlikdə süni 
turbulentliyi nəzərə alan Reynolds ədədinin əlavə olunması təklif 
olunmuşdur. 

İşin praktiki əhəmiyyəti.İşdə təklif olunan nəticələrin energetik 
qurğuların istilik mübadilə aparatların layihələndirilməsi və istismarında 
istifadə olunması nəzərdə tutulur. 

ƏDƏBİYYAT 
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TƏNZIM OLUNMAYAN SADƏ ELEKTRIK 
SISTEMININ DINAMIK DAYANIQLIĞININ 

YÜKSƏLDILMƏSI TƏDBIRLƏRININ TƏHLILI 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Əlizadə İbrahim Rəhim oğlu  T.e.d., prof,Yusifbəyli.N.A 
II Kurs, qrup A5129 

 
Təqdim olunan mövzu müasir elektroenergetika sistemlərinin dinamik 

dayanıqlıq məsələlərini təhlil etmək, qarşıya çıxacaq çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması, elektroenergetika sistemləri üçün dayanıqlıq probleminin 
müasir vəziyyətinə nəzər yetirmək, qeyri-normal iş rejimlərinin dinamik 
dayanıqlığa olan təsirlərini analiz etmək, sistemin dayanıqlığının artırılması 
yollarının öyrənilməsi,müasir EES-də qurğuların tətbiqi və bir sıra tədbirləri 
yerinə yetirməklə dinamik dayanıqlığın yüksəldilməsinə həsr olunmuşdur. 

Enerji-sistemin dayanıqlığı dəyişən cərəyan elektrik dövrələrində tətbiq 
edilir. Dayanıqlıq müxtəlif həyəcanlandırıcı təsirlər altında sistemin 
sinxronizmdə qalmasını, dayanıqsızlıq isə hər hansı bir həyəcanlandırıcı 
təsir altında sistemin sinxronizmdən çıxmasını nəzərdə tutur. 

-Enerji sistemin qeyri-stabilliyi çox müxtəlif səbəblərdən yaranır ki, 
bunun da əsas səbəbi sistemin konfiqurasiyasının pozulması və rejim 
parametrlərinin dəyişməsidir.  

-Dayanıqlığın qiymətləndirilməsi bilavasitə həyəcanlandırıcı təsirlərin 
tədqiq edilməsi yolu ilə analiz edilir.  

-Kiçik təsirlər davamlı olaraq yüklərin formasının dəyişməsi hesabına 
baş verir və enerji sistem tərəfindən öz-özünü bərpa xüsusiyyətinə malikdir. 

Dayanıqlıq probleminin tədqiqi nəticəsində sinxronizasiya 
mühafizəsinin parametrləri, maşının sinxronizmdən çıxma ehtimalı, statik 
və dinamik dayanıqlığın ayrı-ayrılıqda tədqiq olunması nəticəsində 
generatorlarda həyəcanlandırıcı təsirlər altında baş verə biləcək  
problemlərin əvvəlcədən qarşısının alınması yerinə yetirilir. 

Dissertasiya işində dayanıqlığın artırılması yolları bir daha araşdırılmış 
və hal-hazırkı müasir energetika sistemində tətbiq edilən və gələcəkdə tətbiq 
edilməsi imkanı olan vasitələr nəzərdən keçirilmişdir. Dayanıqlığın 
xüsusilədə dinamik dayanıqlığın artırılması üçün TAT in rolu, əlavə 
qurğular və rejim tədbirləri ilə dayanıqlığın yüksəldilməsi imkanları 
araşdırılıb və tətbiqə yararlılığı ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilmişdir.   

Sistemin geniş şəkildə öyrənilməsi üçün atılacaq ilkin addımlardan biri 
məhz onun hansı elementlərdən təşkil edilməsi, həmin elementlərin sistemin 
dayanıqlığının təmin olunmasında effektivliyi, rolunun 
müəyyənləşdirilməsidir. 
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Təsirlənmə sisteminin mühafizə funksiyası ondan ibarətdir ki,güc 
sisteminin maşınlarında giriş və çıxış cərəyan və gərginliklər 
məhdudlaşdırılır. Nəzarət funksiyası isə gərginliyin və reaktiv gücün idarə 
edilməsi yerinə yetirilir.Təsirlənmə sisteminin hissələri haqqqında 
aşağıdakılırı qeyd etmişəm. 

- tənzimləyici-qısaqapanmanı hiss edir, generatorun girişindəki və 
çıxışındakı siqnalları müqayisə edir. 

- təsirləndirici-sabit cərəyandan istifadə edərək sinxrin generatorun 
təsirlənmə dolağına nəzarət edir. 

- stabilizator-müxtəlif siqnallardan istifadə edərək rotorun sürət 
dəyişməsinə nəzarət edir. 

- gərginlik çeviricisi və ya yük kompensatorları generatorların 
sıxaclarında gərginliyi toplayıb nəzarət edir ,bəzən gərginliyin 
tənzimlənməsi məsələsi yük kompensatoru vasitəsilə reaktiv gücü 
kompensasiya etməklə yerinə yetirirlər. 

Güc xarakteristikasının qurulması zamanı onu qeyd etmişdik ki, 
təsirlənmə ehq Ef=Eq=const. Amma, realda bütün maşınlar TAT qurğuları 
ilə təmin olunurlar. Bu isə təsirlənmə ehq-sini dəyişməklə generatorun çıxış 
gərginliyini istənilən səviyyədə artırıb –azaltmaqla gərginliyin nominla 
səviyyədə saxlanılması üçün kifayət edir. Aktiv və reaktiv gücün ifadələrinə 
nəzər salsaq görərik ki, Ef=const olduğu haldan daha qarışıq olur. Bir aydın 
görünən qütblü generatorun  aktiv müqavimətinin nəzərə alınmadığı xd=xq  
olduğu halda  TAT-ın təsirinin nəzərə alınması daha doğrudur. 

Dayanıqlığın yüksəldilməsi üsulları olduqca müxtəlifdir və şəraitdən 
asılı olaraq tətbiq edilə bilər. Bunlara aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: 

- dispetçer nəzarəti və rejimlərin idarə olunması üçün vasitələr;  
- enerji sistemlərinin avtomatik tənzimlənmə sisitem və qurğuları;  
- enerji sisiteminin əks-qəza avtomatikası,  
Həmçinin aşağıdakı üsullarla da dayanıqlıq səviyəsinin yüksəldilməsi 

mümkündür: 
- Generatorların elektriki tormozlaması 
- Turbinin tənzimlənməsi 
- Transformatorun neytralına qoşulmuş müqavimət 
Dayanıqlığın yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin seçilməsi zamanı təklif 

olunan variantın texniki -iqtisadi qiymətləndirilməsi aparılmalıdır.Onu da 
qeyd etmək olar ki,sinxron generatorların,elektrik veriliş xətlərinin,açarların 
parametrlərini düzgün seçməklə də istər statik, istərsə də dinamik 
dayanıqlığın səviyyəsini yüksəltmək olar. 

Bu gün ən çətin və bir çox riyazi məsələlərin həllini proqramlar 
vasitəsilə həll edə bilərik.Ümumiyyətlə, elektrik sistemi qeyri-xətti 
sistemlərdir və əvvəldə də qeyd ediliydiyi kimi bu sistemin dayanıqlı olması 
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üçün xarakteristik tənlik qurulub həll edilməlidir.Bu isə mürəkkəb proses 
olub çox vaxt tələb edir. Matlab proqramından istifadə edərək elektrik 
sisteminin qeyri xətti tənliyini asanlıqla həll edə bilərik. 

Elektroenergetika sistemlərində baş verən qısaqapanmalar zamanı 
sistemdə dayanıqlığın saxlanılması ən vacib məsələlərdən biridir. 
Dayanıqlıq məsələsi yaxın keçmişin bu günün və gələcəyin ən mühüm 
energetika sahəsi üçün problem hesab edilir. Dissertasiya işi Tənzim 
olunmayan sadə elektrik sisteminin dinamik dayanıqlığının yüksəldilməsi 
tədbirlərini təhlilinə həsr edilmişdir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Yusifbəyli N.A. Elektrik sistemlərində keçid prosesləri. ATU-nun 
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MEMBRAN  VƏ  MEXANİKİ  BUXAR 

KOMPRESSİYALI  DİSTİLLYASİYA ÜSULLARININ 
HİBRİDLƏŞDİRİLMƏSİNƏ ƏSASLANAN DƏNİZ 
SUYUNUN ŞİRİNLƏŞDİRMƏ TEXNOLOGİYASI 

Magistrant      Elmi rəhbər   
Fərzəliyev  R.F.    prof. Ağamalıyev M.M 
Qr.5319    

  
Əhalinin sayının artması, iqtisadiyyətin inkişafı və mövcud şirin su 

mənbələrinin qeyri səmərəli istifadəsi bir çox ölkələrdə şirin suyun 
çatışmamazlığına səbəb olmuşdur. Həmin ölkələr sırasına  Azərbaycan 
Respublikasıda daxildir. Respublikamızda bu problemin həlli Xəzər dənizi 
suyunun şirinləşdirilməsi kimi aktual problemin həllini tələb edir. Dəniz 
suyunun şirinləşdirmə prosesinin səmərəliliyinin artırılması yollarından biri 
məlum şirinləşdirmə üsullarının hibridləşməsi (kombinələşdirilməsi) 
istiqamətində aparılan araşdırmalardır. 

Tədqiqatın məqsədi mexaniki buxar kompressiyalı termiki distillyasiya 
və membran distillyasiya üsullarının hibridləşməsinə əsaslanan dəniz 
suyunun səmərəli şirinləşdirmə texnologiyasının tədqiqindən ibarətdir. 

Tədqiqat üsulu:  hesabla – analitik üsuludur. 
Tədqiqatlar zamanı dəniz və okean sularının  mövcud mexaniki buxar 

kompressiyalı (MBK) birpilləli, eləcədə membran distillyasiya (MD) 
üsullarına əsaslanan tədqiqatların  icmalı yerinə yetirilmişdir. Onun əsasında 
elmi-tədqiqat işlərinin yeni istiqaməti müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir 
ki, ənənəvi  MBK sistemindən temperaturu 900C olan qalıq məhlulu xaric 
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olunur. Təklif olunur ki, bu tullantı istiliyi MD modulunda istifadə etməklə 
əlavə distillyat alınsın. 

Dəniz suyunun nanosüzülmə üsulu ilə yumşaldılmasına və yumşaldılmış 
suyun MBK+MD hibridləşmiş  sistemin texnoloji sxemi tərtib edilmişdir və 
sistemin iş prinsipi izah olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, MBK termiki 
distillyasiya prosesində əmələ gələn buxarın temperaturunu artırmağa və 
təkrar qızdırıcı buxar kimi istifadə etməyə imkan verir. Kompressorun 
işlədilməsi üçün elektrik enerji istifadə olunur. 

Təklif edilən  texnoloji sxemin riyazi modeli işlənilmişdir. Bu riyazi 
model üç hissədən ibarətdir: MBK- riyazi modeli, buxarlandırıcı və 
istilikdəyişdiricilərin  riyazi modeli və MD modulunun riyazi modeli. Bu 
riyazi modellər maddi və istilik balans tənliklərinə, entalpiya tənliyinə, 
istilik ötermə tənliyinə, əlaqə və digər  tənliklərə əsaslanırlar. 

Hibridləşmiş şirinləşdirmə sisteminin  riyazi modeli əsasında növbəti 
mərhələdə kompyuter hesablamalarla təklif olunan texnoloji sxemin tədqiq 
edilməsi planlaşdırılır. 

Nəzərdə tutulur ki, təklif edilən texnologiya Xəzər dənizi suyundan kiçik 
xərclərlə, texniki məqsədlər üçün şirinləşdirmə qurğularının 
layihələndirməsi üçün istifadə  ediləcək .  
 

YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ EVHX-NİN GÜC ÖTÜRMƏ 
QABİLİYYƏTİNİN SİSTEMİN STATİK 

DAYANIQLIĞINA TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Əhmədli Bəhruz Səfər oğlu  dos. Zöhrabov Aris Eyyub oğlu 
Qrup: A5129 

 
Qonşu ölkələrin enerjisistemləri ilə enerji mübadiləsi imkanlarının 

artırılması, enerji bazarında ölkəmizin rolunun daha da yüksəldilməsi, 
enerjisistemin dayanıqlığının, etibarlılığının və səmərəliliyinin 
yüksəldilməsini və paylanmış elektrik enerjisinin istehsal mənbələrinin 
inkişafı hazırda ölkəmizin elektroenergetika sahəsinin aktual 
məsələlərindəndir. 

Bu isə öz növbəsində mövcud elektrik şəbəkələrinin gücləndirilməsini 
və şəbəkələrin yeni texnoloji inkişaf modellərinin hazırlanaraq istismara 
verilməsini tələb edir. 

Yeni güc mərkəzlərinin yaradılması və onların yerləşdirilməsi, ekoloji 
təmiz bərpaolunan enerji mənbələrinin tətbiq olunması, sistemlərarası və 
sisteməmələgətirən elektrik şəbəkələrinin əsaslandırılmış şəkildə inkişafı, 
enerjisistemin enerji bazarına daxil olması və rəqabətliliyə davamlılığının 
yüksəldilməsi Azərbaycan enerjisisteminin perspektiv inkişaf 
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istiqamətlərinin əsaslandırılmış təyin olunması məsələsinin həllini qaçılmaz 
etmişdir.  

Odur ki, Azərbaycan enerjisisteminin enerji bazarına daxil olması 
ölkəmizin energetiklərinin qarşısına yeni məsələlər qoyur. Bu məsələlərə 
elektrik sistemlərinin mövcud rejimlərinin araşdırılması və müvafiq həll 
yollarının tapılması kimi istiqamətlər də daxildir.   

Enerjisistemin dayanıqlı və etibarlı iş rejimi, qonşu ölkələrin 
enerjisistemləri ilə əlaqələr, elektrik enerjisinin transsərhəd  ötürülməsi,  
tələbatçıların fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi və 
enerji  itgilərin həcmi yüksək gərginlikli şəbəkənin tələb olunan 
xarakteristikalarındandır.  

Respublikamızın bütün regionlarında elektrik enerjisinə artan tələbat, 
xüsusilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra bu tələbatın daha 
da artması ilə enerjisistemdə aparılan əsaslı tikinti və yenidənqurma 
işlərinin bir qədər də sürətləndirilməsini şərtləndirib. Məhz bu səbəbdən də 
ölkə ərazisində yeni tikilən 1000 MVt-lıq yükötürmə qabiliyyətinə malik 
olan 330/220/110 kV-luq “Qobu” yarımstansiyasının və 385 MVt qoyuluş 
gücünə malik “Qobu” elektrik stansiyasının tikintisi həyata keçirilir. 

Yaradılan yeni elektrik enerjisi mənbəyi Abşeron yarımadasının elektrik 
sistemində tənzimləyici generasiya mənbəyi funksiyasını daşıyacaq.  

Qobu yarımstansiyasının tikintisinin başa çatması ilə Abşeron 
yarımadasının elektrik enerjisi ilə təchizatında ən strateji yarımstansiya olan 
500/330/220/10 kV-luq “Abşeron” yarımstansiyasından asılılığı aradan 
qaldırılacaq və bu yarımstansiya Abşeron yarımadasında tikiləcək ilk 330 
kV-luq yarımstansiya olacaq.  

Ölkə ərazimizdə artan elektrik enerjisi tələbatının qarşılanması üçün 
Respublika enerjisistemində dairəvi elektrik təchizat sxemi yaradılır. Bu 
səbəbdən də Abşeron yarımadasının fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi 
tənzimatı üçün “Qobu” yarımstansiyası mühüm rola malik olacaq. 

Yaradılacaq 330, 220 kV-luq yeni dairəvi elektrik təchizat sxemi  hal-
hazırda istismar olunan işçi sxemin çatışmazlıqlarını kompensasiya etməklə 
yanaşı, həm də ölkədaxili elektrik enerjisi təchizatının və qonşu dövlətlərin 
enerjisistemlərinə ötürülən, həmçinin tranzit olunan  elektrik enerjisi 
həcmlərinin  əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına imkan yaradacaq. 

Digər tərəfdən “Qobu” Enerji Layihəsi regionlardakı elektrik 
stansiyalarının Abşeron yarımadasına yönələn yükünü azaltmaqla daha 
səmərəli şəkildə həmin elektrik stansiyalarına yaxın bölgələrə sərf edilməsi 
baxımından müstəsna rola malik olacaq. 

Respublikamızın elektrik sisteminin mövcud ifrat yüksək gərginlikli 
elektrik veriliş xətlərindən hər hansı birinin bu və ya digər səbəbdən 
açılması və ya planlı təmirə çıxarılması həmin en kəsiyə daxil olan digər 
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elektrik veriliş xətlərinin ifrat yüklənməsinə gətirib çıxarır ki, bunun  
nəticəsində də elektrik enerjisinin kefiyyət göstəricilərinin və dayanıqlığının 
aşağı düşməsi qaçılmaz bir hal  olur. 330/220/110/10 kV-luq “Qobu” 
yarımstansiyasının istismara verilməsiylə Abşeron yarımadasının enerji 
təchizatı sxeminin etibarlığı xeyli artacaq. Bu isə yeni tədqiqat mövzusu 
olaraq dissertasiya işimin əsasını təşkil edəcək. 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÖVCUD 

ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİNİN TRANZİT 
QABİLİYYƏTİNİN ARAŞDIRILMASI  

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Səmədov Səməd Vidadi oğlu   dos. Zöhrabov A. E. 
II kurs, Qrup: A5129 

 
    Respublikamızın energetika sahəsində uğurla aparılan tədbirlər  daxili 

tələbatımızı tam ödəməklə yanaşı,elektrik enerjisinin ixrac potensialını 
gücləndirdi.Ölkəmizin enerji potensialını daha da gücləndirmək,istehsal 
olunan elektrik enerjisinin tranzit olunması və qonşu ölkələrlə enerji 
mübadiləsini aparmaq qarşıya qoyulan önəmli məsələlərdən 
biridir.Regionumuzda müzakirə edilən əsas məsələlərdən  biri də 
Azərbaycan,İran,Rusiya arasında yaradılacaq elektrik enerjisi dəhlizidir. 

    2014-ci il 25 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası,Rusiya 
Federasiyası və İran İslam Respublikası arasında elektrik enerji mübadiləsi 
haqqında  müqavilə bağlanmışdır. Bu müqaviləyə  əsasən İran İslam 
Respublikasının daimi artmaqda olan   elektrik enerji tələbatını ödəmək 
üçün Rusiya Federasiyasından Azərbaycan Respublikasının şəbəkəsindən 
tranzit kimi istifadə etməklə  elektrik enerjisini ötürmək nəzərdə tutulur.  
Aparılmiş statistik analizlər göstərir ki, İran İslam Respublikasınin  2030-cu 
ilə qədər enerji tələbatı 1000 MW-a qədər artacaq. Bunun üçün Azərbaycan 
Respublikasının mövcud elektrik xətlərinə paralel olaraq yeni elektrik 
veriliş xətləri tikilməlidir.Yeni elektrik veriliş xətlərinin tikilməsi isə əlavə 
xərclərə,məsrəflərə gətirib çıxaracaq.Digər tərəfdən tranzit yolu ilə Rusiya 
Federasiyasından İran İslam Respublikasına ötürüləcək elektrik enerjisi 
məsafə çox böyük olduğu üçün çoxlu itkilərə səbəb olacaq.Bunu nəzərə 
alaraq elmi işimdə təklif olunur ki, Rusiya Federasiyasının İran İslam 
Respublikasına verəcəyi elektrik enerjisi inkişaf etməkdə olan bizim  şimal 
bölgəmizdəki elektrik enerji tələbatçılarını təmin etsin.Doğrudan da 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsindən verilən statistik 
məlumatlardan görünür ki, Azərbaycanın şimal bölgələrinin istehlak etdiyi 
elektrik enerjisi ilbəil artır. 
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    Hal hazırda şimal bölgəmizdəki mövcud elektrik enerji tələbatı 693,3 
milyon kVt.saatdır. Statistik məlumatları analiz etdikdə məlum oldu ki,bu 
bölgələrdə enerjiyə olan tələbat 2030-cu ildə 2 dəfə artaraq 1386,6 milyon 
kVt.saat olacaq.Tədqiqatlar göstərir ki,Quba rayonunu üzrə elektrik enerji 
tələbatı bugünkünə nisbətən 2030-cu ildə 2,2 dəfə artaraq 355,8 milyon 
kVt.saat;Qusarda 2,15 dəfə artaraq 194,2 milyon kVt.saat;Xaçmazda 2,25 
dəfə artaraq 395,4 milyon kVt.saat;Siyəzəndə 1,85 dəfə artaraq 163,8 
milyon kVt.saat;Şabranda 1,8 dəfə artaraq 152,6 milyon kVt.saat;Xızıda isə 
1,75 dəfə artaraq 124,8 milyon kVt.saat-a gəlib çatacaq. 

   Odur ki,şimal  bölgələrimizin tələbatçılarının elektrik gücünün  2030-
cu ildə  artacağını  nəzərə alaraq Rusiya Federasiyasından İran İslam 
Respublikasına ötürüləcək olan enerji ilə Azərbaycan Respublikasının şimal 
bölgələrindəki elektrik enerji tələbatçılarını qidalandırmağımız daha 
məqsədə uyğundur.Əvəzində isə həmin enerji miqdarı qədər 
Respublikmazın cənubunda,Nəvai ərazisində tikiləcək olan Atom Elektrik 
Stansiyasından İran İslam Respublikasına tələb olunan gücü ötürəcəyik. 
Tikilməsi planlaşdırılan Atom Elektrik Stansiyasının ümumi  gücünün 
1000-2000 MW qiymətində olacağı nəzərdə tutulub. Bununla da 
Azərbaycan Respublikasının neft, qaz  ixracı ilə yanaşi həm də  elektrik 
enerjisi ixrac  edən ölkəyə çevriləcək. 

ƏDƏBİYYAT 
1.  A. E. Zöhrabov  “Elektrik enerjisinin rejimləri” 
2. Green, Martin A. Solar Cells; Operating Principles, Technology, and System 

Applications, Prentice-Hall Inc, 1982 pp xii and pp 62-184 
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“İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ 
İDARƏETMƏ” BÖLMƏSİ 

 
BANK SİSTEMLƏRİNDƏ KİBERHÜCUMLARIN 

QARŞISININ ALINMASI METODLARININ  
İŞLƏNMƏSİ 

Magistr:         Elmi rəhbər:                       
Bəşirov Zəka Əmirxan oğlu  Dos. Rəhimova N.Ə. 
II kurs. Qr. A6229 
 

Hər birimiz  real dünyamızda iqtisadiyyatın hər bir sahəsində, o, 
cümlədən bank sektorlarında informasiya texnologiyaların böyük sürətlə 
inkişaf etdiyinin şahidi oluruq. Bu böyük inkişafın tətbiq olunduğu 
sektorlara böyük imkanlar bəxş etdiyini təsdiqləsək də, bəzən bu sistemlərin 
təhlükəsizliyində yaranan boşluqlardan istifadə edən şəxs (şəxslər) həmin 
müəssisələrə böyük miqdarda maliyyə itkisinin yaranmasına səbəb olur. 
Belə halların yaranmaması üçün həmin müəssisələrdə informasiya 
texnologiyalarının təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təşkil olunmalıdır.  Belə 
sistemləri hədəf alan hücumlar – kiber hücumlar adlandırılır. Kiber 
hücumlar hakerlər və ya haker qrupları tərəfində təşkil olunur.  

Haker kompüuter sistemində müəyyən bir hədəfə çatmaq və ya müəyyən 
bir maneəni aşmaq üçün texniki biliklərindən istifadə edən kompüter 
mütəxəssisidir. Hakerləri müəyyən sistemləri sındırdıqlarına görə üç 
kateqoriyaya bölürlər: 

“ White Hat Hacker “ - “Ağ Şlyapalı Haker“.  İnformasiya 
Texnologiyaların inkişaf etdiyi bir vaxtda müəssisələrin sağlam müdafiə 
sisteminə ehtiyac duyulur. Güclü müdafiə xətti, rəqabətə davamlı olması və 
müştəri etibarının qorunması üçün “Ağ Şlyapalı Hakerlər”-dən istifadə 
olunur. Təşkilatları təhdid hücumlarından qorunması üçün öz haker 
bacarıqlarından istifadə edən kompüter mütəxəssisi  “Ağ Şlyapalı Haker” 
adlanır. Belə  hakerlər təhlükəsizlik sistemlərindəki zəiflikləri aktiv şəkildə 
axtarırlar ki, kibercinayətkarların sistemə nüfuz etməsindən əvvəl mövcud 
olan çatışmazlıqları düzəltsinlər. 

“Black Hat Hacker” - “Qara Şlyapalı Haker”.    Ümumiyyətlə belə 
hakerlər  kompüter şəbəkələrini sındırmaq və təhlükəsizlik parollarını 
atlamaq kimi geniş bilgilərə sahibdirlər. Zərərli proqramların yazılması bu 
sistemlərə girişi əldə etmək üçün istifadə edilən üsullardan biri kimi həyata 
keçirilir. Onların əsas motivasiyası ümumiyyətlə şəxsi və ya maddi qazanc 
məqsədi daşıyır. ”Qara Şlyapalı Haker”-lər zərərli proqramlar yayaraq şəxsi 
məlumatları, giriş məlumatlarını xüsusən də maliyyə məlumatlarını 
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oğurlamağı hədəfləyən təcrübəli hakerlərdir. “Qara Şlyapalı Haker”-lər 
yalnız məlumatları oğurlamaq istəmirlər, eyni zamanda məlumatları 
dəyişməyə və məhv etməyə çalışırlar. 

“Gray Hat Hacker”  - “Boz Şlyapalı Haker”.  Bəzən qanunları və ya 
tipik etik  standartları poza bilən lakin “Qara Şlyapalı Haker”-lərə  xas olan 
pis niyyəti olmayan kompüter mütəxəssisinə “Boz Şlyapalı Haker” deyilir. 
Belə hakerlər “Ağ Şlyapalı Haker”-lər  və “Qara Şlyapalı Haker”-lər  
arasında aralıq mövqe tutur. “Ağ Şlyapalı Haker” bir zəiflik aşkar etdikdə 
onu yalnız icazə ilə istismar edəcəkdir və sabitləşənə qədər mövcudluğunu 
açıqlamayacaqdır, halbuki “Qara Şlyapalı Haker” isə onu qanunsuz olaraq 
istismar edəcəkdir və ya onu başqalarına necə edəcəyini izah edəcəkdir. 
“Boz Şlyapalı Haker” isə nə onu qanunsuz istismar edəcəkdir, nə də onu 
başqalarına izah edəcəklər. Belə hakerlər “Ağ Şlyapalı Haker”-lərin edə 
biləcəyi bacarıqlara və niyyətə malikdirlər, lakin icazəsiz hər hansı sistemə 
və ya şəbəkəyə girəcəklər.  

İnformasiya Texnologiyalarına edilən kiberhücumların qarşısının 
alınması üçün hər bir müəssisənin kibermüdafiə vasitələri yüksək səviyyədə 
təşkil olunmalıdır. Kiber müdafiə - bir quruluşa kiber təhlükəsizlik vasitəsi 
ilə kiber hücumların qarşısını almaq imkanı verməkdir. Şəbəkəni, 
məlumatlarını və qovşaqlarını icazəsiz girişdən və ya manipulyasiyadan 
mühafizə, həmçinin bütün prosesləri və tətbiqləri əhatə edir. Kiber müdafiə 
təşkilatların, dövlət qurumlarının və digər mümkün şəbəkələrin 
hərəkətlərinə və kiritik infrastruktur qorunmasına və məlumat təminatına 
cavab verən kompüter şəbəkəsi müdafiə mexanizmidir. Kiber müdafiə heç 
bir infrastruktura və ya informasiyaya müdaxilə edilməməsi üçün 
hücumların və ya təhdidlərin qarşısının alınmasına, aşkarlanmasına və 
vaxtında cavab verilməsinə yönəlmişdir. Kiber hücumların həcmi və 
mürəkkəbliyi ilə birlikdə kiber müdafiə əksər qurumlar üçün həssas 
məlumatların və aktivlərin qorunmasını təşkil edir.  

Ən geniş yayılmış kiber müdafiə üsullarına aşağıdakılar aiddir: 
Hakerlərə mane olan texniki/proqram təminatının infrastrukturunun 

quraşdırılması və ya sazlanması  
Sistemin zəifliklərini təhlil etmək, müəyyənləşdirmək və bərpa etmək  
Real vaxta  yönəlmiş hücumların həllərinin real vaxta tətbiqi  
Qismən və ya tamamilə uğurlu kiber hücumlardan qurtarmaq 
        Kiber Təhlükəsizlik və Müəssisələr  
Quraşdırılmış sistemlərin və şəbəkələrin kiber hücumlara qarşı davamlı 

olmasını istəyən hər bir müəssisə və korporasiyalar bazarda mövcud olan 
hər biri müxtəlif dərəcədə effektivliyə malik hər hansı bir növ təhlükəsizlik 
proqram təminatlarını quraşdırmalıdır. Belə proqram təminatlarından biri 
antivirus proqramlarıdır ki, sistemləri əksər zərərli proqram növlərindən 
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qoruyacaqdır. Kiçik müəssisələr üçün antivirus proqramları daha səmərəli 
hesab olunur. Digər bir proqram təminatına nümunə olaraq “Firewall” 
göstərmək olar. Təchizat və proqram əsaslı bir təhlükəsizlik divarı olub 
icazəsiz hər hansı bir istifadəçinin kompüterə və şəbəkəyə daxil olmasının 
qarşısını alır. 

 İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisləri müəssisələri daha çox 
aşağıdakı sahələr üzrə investisiya yatırmağı təklif edirlər: 

Məlumatların ehtiyat nüsxəsi həllidir ki, pozuntu zamanı pozulmuş və ya 
itirilmiş hər hansı bir məlumatın alternativ yerdən bərpa olunmasıdır 

İşçilərin qeydləri, müştəri məlumatları və maliyyə hesabatları kimi 
həssas məlumatları qorumaq üçün şifrələmə proqramlarının olması 

Parolların qırılma ehtimallarının azaldılması üçün şirkətin daxili 
proqramları üçün iki addımlı parol təsdiqləmə və ya parol təhlükəsizliyi 
proqramlarının olması. 

ƏDƏBIYYAT 
1. İnformasiya Təhlükəsizliyi dərslik, Bakı, 2016-384 səh. Əlizadə M.N. 
2. Cyber Security Essentials CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis 

Group, London, James Graham, Richard Howard, Ryan Olson. 
3. http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/virus-worm-diffs.html. 
4. http://phpsecurity.readthedocs.org/en/latest/Injection-Attacks.html. 
5. http://resources.infosecinstitute.com/file-inclusion-attacks. 
6. https://www.incapsula.com/ddos/ddos-attacks/denial-of-service.html. 
7. http://searchsecurity.techtarget.com/definition/buffer-overflow. 
8. http://ccm.net/contents/31-url-manipulation-attacks. 
9. http://searchsecurity.techtarget.com/definition/social-engineering. 
10. https://www.blackhat.com/presentations/bh-asia-02/bh-asia-02-shah.pdf. 

 
BESSEL FUNKSİYASININ TÖRƏMƏSİNİN 

SIFIRLARININ BƏZİ XASSƏLƏRİ 
Magistr: 
İsmayılova Fidan Yaşar qızı 
II kurs. Qr. A6429 
 

Elmi rəhbər: 
Dos. Xəlilov E.H. 

 

Məlumdur ki, təbiətdə baş verən bir çox prosesləri ifadə edən tənliklərin 
(məsələn, Laplas tənliyi, Helmholts tənliyi, və s.) həllini araşdırarkən, 
nəinki Bessel funksiyası və onun törəməsi, hətta Bessel funksiyasının 
törəməsinin sıfırları da mühün əhəmiyyətə malikdir. Təqdim olunan işdə  
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Bessel funksiyasının  törəməsinin  müsbət sıfırlarının bəzi 
xassələri öyrənilmişdir, burada  ilə qamma funksiya işarə olunmuşdur, 
yəni 

 

Aşağıdakı şəkildə təyin olunan  və  funksiyalarını 
nəzərdən keçirək: 

     
burada 

 
İşdə aşağıdakı teoremlər isbat edilmişdir: 

Teorem 1.    funksiyası  və  olduqda təyin 
olunmuşdur. 

Teorem 2.    funksiyası   olduqda təyin 
olunmuşdur və  

   

Bundan əlavə   ciddi artan və qabarıq funksiyadır. 

Teorem 3.    funksiyası  və  olduqda hər iki 

dəyişənə nəzərən kəsilməz funksiyadır və   olduqda 

. Bundan əlavə  
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TOPLANMIŞ PARAMETRLİ SİSTEMİN MİNİMAL 
QÜVVƏ İLƏ İDARƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Əliyeva Vəfa Oqtay    Dos. Məmmədov R.S. 
II kurs. Qr. A6429         
             

Tutaq ki, idarə olunan sistemin vəziyyəti 

                        (1) 
tənliyi  ilə  təsvir  olunur  və  başlanğıc  şərt 

                                      (2)  
şəklində  verilir. 

Burada , 

,  və       və   ölçülü  

kəsilməz  matrislər ;   fəzasında  verilmiş  vektor-

funksiyadır.  
Optimal idarə məsələsi aşağıdakı kimi qoyulur :  

Mümkün idarələr sinfindən elə  idarəsi  tapmaq  tələb  olunur  

ki, (1)- (2)  məsələsinin  ona  uyğun    həlli 

        (3) 
şərtini  ödəsin  və  bu  zaman 

                       (4) 

funksionalı minimum  qiymət  alsın. Burada   verilmiş vektordur. 
Koşi  düsturundan  istidadə  edərək,  (1)-(2)  məsələsinin həlli qurulur  

və zamanın son  anından verilmlş (3) şərtinə əsasən  verilmiş məsələ  
moment  probleminə  gətirilir. Moment problemləri isə idarə parametlərinə 
nəzərən inteqral tənliklər sistemi  şəklində verilir [1,2].  Alınmş sistemin 
həlli inteqral tənliklərin nüvələrinin xətti kombinasiyası şəklində axtarılır. 
Naməlum əmsallar tənliklərin ödənməsi şərtindən və funksionalın 
minimumu şərtindən tapılır. Nəticədə  optimal  idarə  analitik  şəkildə  
tapılır. Alınmış  nəticələr  bəzi  mexaniki  sistemlərin  optimal  idarə  
məsələsinin  həllinə  tətbiq olunur. 
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ƏDƏBIYYAT 
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2.Mamedov R.S. Control of loaded parabolic system minimal energy.  IV 
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NƏBZ DALĞASININ YAYILMA SÜRƏTİNİN VƏ 
DİGƏR PARAMETRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ 

Magistr: Elmi rəhbər: 
Qasımova Nazənin Mirsalam qızı 
II kurs. Qr. A6329 
 

Dos. Rəhimova Y.Q. 

Xülasə – Ürək-damar sistemi xəstəliklərinin dünya əhalisi arasında ölüm 
və əlilliyin əsas səbəbləri olduğu heç kimə sirr deyil. Ancaq bir çox insan 
ürək-damar sistemində miyokard infarktı və ya insult meydana gələnə qədər 
hər hansı bir problemi olduğunu belə bilmir. Ürək-damar sitemində hər 
hansısa problemin olduğunu müəyyən etmək üçün ilk növbədə damar 
divarının vəziyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Başqa sözlə desək, 
insanlarda "sərt və ya elastik" damarları təyin etmək lazımdır. Damarların 
sərtlik dərəcəsini təyin etdikdən sonra ürək-damar sisteminin vəziyyəti 
barədə dərhal bir nəticə çıxara bilərik. Ürək-damar sisteminin diaqnozu 
üçün ən perspektivli metodlardan biri arterial qanın nəbz dalğasının 
analizinə əsaslanan metoddur.  

Açar sözləri - sfiqmoqrafiya (SFQ), nəbz dalğaları, nəbz dalğasının 
yayılma sürəti, sərt və elastik damarlar. 

 
Nəbz dalğası - sistol zamanı ürəyin sol mədəcikindən qan çıxması 

nəticəsində yaranan arteriyalar vasitəsilə yayılan artan təzyiq 
dalğasıdır. Nəbz dalğası aortadan kapilyarlara yayılaraq aktivləşir. Aorta 
əsas qan damarı olduğundan, aorta nəbzi dalğasının sürəti xəstələri müayinə 
edərkən ən çox tibbi maraq kəsb edir. Qan damarlarının divarları boyunca 
nəbz dalğasının ortaya çıxması və yayılması aorta divarının elastikliyindən 
qaynaqlanır. 

Gənc və orta yaşlı insanlar üçün aortadakı nəbz dalğasının yayılma 
sürəti 5.5 - 8.0 m/san təşkil edir. Yaşla arterial divarların elastikliyi azalır və 
nəbz dalğasının sürəti artır. Aortada nəbz dalğasının yayılma sürəti damar 
sərtliyini təyin etmək üçün etibarlı bir üsuldur. Nəbz dalğasının yayılma 
sürətinin və damar sərtliyinin digər parametrlərinin müəyyən edilməsi ürək-
damar sisteminin ağır pozğunluqlarının inkişafının başlanğıcını 
müəyyənləşdirməyə və düzgün fərdi terapiya seçməyə imkan verir. [1] 



 

 
164 

Son zamanlarda texnologiyanın  inkişafı  və  nailiyyətlərinin  tibbdə  
istifadəsi  ilə  sfiqmoqrafiya  metodu  inkişaf  etdirilmiş  və  nəbz  
dalğasının  qrafik  qeydiyyatı  yolları  öyrənilmişdir. Tətbiq  olunan  xüsusi  
sensorların  köməyi  ilə  arteriya  divarının  mexaniki  titrəmələri  müəyyən  
edilir  və  elektrik  siqnallarına  çevrilir,  sonra  gücləndirilir  və  əyri  
(sfiqmoqram)  şəklində  qeyd  olunur.  Bu  əyrini  qiymətləndirərkən  onun  
formasına,  amplituduna  və  ritminə  diqqət  yetirilir.  Nəbz  dalğalarının  
ritminin  və  tezliyinin  pozulması  ürək  ritminin  pozulduğunu  göstərir. [2] 

Sfiqmoqrafik siqnal damar divarının titrəmələrini elektrik siqnalına 
çevirən təzyiq sensorları vasitəsi ilə qeyd olunur və dəri səthinin 
yaxınlığında olan damarların yerlərində dəriyə tətbiq edilir. Sfiqmoqrafik 
siqnal amplitudunun dəyişmə diapazonu istifadə olunan sensordan asılı 
olaraq 0,1...2 mV, tezlik diapazonu isə 0,3...70 Hs-dir.  

Nəbz əyrisinin forması arteriyanın ürəkdən məsafəsindən və damarların 
fərqli ölçülərindən təsirlənir, buna görə də mərkəzi və periferik 
sfiqmoqramlar fərqlənir. Sfiqmoqrafiya iki növə bölünür: həcmli və birbaşa. 
Həcmli sfiqmoqrafiya qan axını və pulsasiyanı bədənin istənilən nöqtəsində 
qeyd etmək üçün istifadə olunur. Birbaşa sfiqmoqrafiya isə nəbz dalğalarını 
yalnız qol və ayağın müəyyən nöqtələrində qeyd edir. [1] 

Nəbz dalğasının forması arterial sistemdə təzyiqin dəyişmə sürətini, 
damar divarının vəziyyətini və ürək klapanlarının işini əks etdirir. Nəbz 
dalğasının forması və sürəti ilə damarların arterial divarlarının vəziyyəti, 
ürəyin vuruş həcmi, ürək dövrünün müddəti, ürək dərəcəsi, habelə bəzi ürək 
xəstəlikləri və ilk növbədə ürək-damar xəstəlikləri diaqnozu qoyulur.  

Nəbz dalğasının damarlarda yayılma sürəti qan təzyiqi səviyyəsindən 
asılı olmayaraq, ürək dərəcəsi ilə əlaqəli ürək-damar xəstəliklərinin 
inkişafının bir göstəricisi hesab olunur. Nəbz dalğasının yayılma sürəti yaşla 
artdığından, analizlər yaşlılar üçün daha vacibdir.  

Nəbz dalğasının yayılma sürətinin artmasına təsir göstərən əsas amil 
yaşdır, çünki yaşlılarda damarların elastikliyi azalır və sərtlik artır. 
Tədqiqatlar göstərir ki, nəbz dalğasının sürətinin artması aterosklerozun 
erkən əlaməti ola bilər. Damarların azalmış elastikliyi damarlarda sistolik və 
nəbz təzyiqinin həddindən artıq artmasına səbəb olur. Nəbz dalğası analizi 
damarların sərtliyi və elastikliyi dərəcəsi haqqında məlumat verir. 
Ateroskleroz zamanı damarların divarları qalınlaşır və sərtləşir və arteriya 
boşluğu da daralır. Arteriya divarlarının həddindən artıq sərtliyi nəbz 
dalğasının yayılma sürətini artırır. [3] 
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Şəkil 1. Damarların normal elastikliyi ilə birbaşa və əks 

olunan nəbz dalğalarının superpozisiyası 
Ürək dərəcəsini ölçmək üçün bir neçə metod mövcuddur. Ən ənənəvi 

metodlar isə biləkdə radial arteriya və boyundakı karotis arteriyanın 
ölçülməsidir. Biləkdə radial nəbz almaq üçün barmaqlar şəkildə göstərildiyi 
kimi (Şəkil 2) baş barmağın dibinin bir az altına yerləşdirilməlidir. Karotis 
nəbzini qeyd etmək üçün barmaqları şəkildə göstərildiyi kimi (Şəkil 2) nəfəs 
borusunun yanında boynun yan tərəfinə qoymaq lazımdır. Lakin bu əl 
metodunda əvvəlcə nəbzi tapmaq və sonra dəqiq saymaq bir az bacarıq tələb 
etdiyi üçün bəzən səhv nəticəyə səbəb ola bilər. 

 
Şəkil 3. Radial və karotis nəbzin qeyd edilməsi 

NƏTİCƏ 
1. Damarların elastikliyinin pisləşməsi ilə əks olunan nəbz dalğasının 

təsiri artaraq sistolik qan təzyiqinin artmasına və koronar qan axınının 
pisləşməsinə səbəb olur. 

2. Arterial damarların elastikliyi nəbz dalğasının sürətini informativ 
olaraq əks etdirir və əks olunan nəbz dalğasının aortadakı təzyiqə təsiri ilə 
qiymətləndirilir. 

3. Əks olunan nəbz dalğalarının parametrləri hipertoniya və damar 
patologiyası olan xəstələrin, həmçinin ürək-damar ağırlaşmalarının 
proqnozlaşdırıcılarının müalicəsini izləmək üçün tövsiyə olunur. 

ƏDƏBİYYAT 
Информативность показателя скорости распространения пульсовой волны, 

определенного посредством анализа синхронной записи электрокардиограммы 
и волны давления /Н.А. Верлов [и др.] // Вестник восстановительной 
медицины.– 2010.– № 4.– С. 22–23.  

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/30399/ 
3. Pulse wave registration method by the instrumentality of microstrip 

resonators. / E.A. Antonenko [et al.] // Microwave and Telecommunication 
Technology (CriMiCo),2012, 22nd International Crimean Conference. 10- 14 Sept., 
UK.: Sevastopol, Crimea.– 2012.– P. 952–953. 
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YENİ ANESTEZİYA VƏ TƏNƏFFÜS APARATLARININ 
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI 
Magistr :     Elmi rəhbər :  
Qayxanova İnci Elşan qızı   Dos. Cəbiyeva A.C.  
I kurs. Qr. A6320  

 
Anesteziya texnologiyası, xəstələrə təhlükəsiz və səmərəli qulluq 

edilməsində köməklik edən, inkişaf etmiş klinik prosedurlara yönəlmiş bir 
sağlamlıq sahəsidir. Anesteziya aparatı ilə süni tənəffüs aparatı birlikdə 
işlədilir.  

Modern anesteziya cihazlarında ventilyatorlar mövcuddur. Əməliyyat 
otaqlarında istifadə olunan ventilyatorlar ağciyər tənəffüs aparatlarının 
modelininin son dərəcə sadələşdirilmişidir. Bu modellər əhəmiyyətli, lakin 
daha sadə modellərdə ağciyərlərdəki ümumiyyətlə nəzərə alınmayan 
qazların, müqavimətlərin təhlili üçün istifadə edilmişdir və ağciyər 
dinamikasının və qan qazının nəqlinin kütləsini qoruyan fi =(𝑃𝑣− 
𝑃𝐴𝑖)(𝑅𝑢+)𝑅𝐴𝑖 cəbri tənliklərindən istifadə olunur. Burada Pv mexaniki 
ventilyator tərəfindən verilən təzyiqdir, PAi t-dəki alveolyar bölmədəki 
təzyiqdir, Ru sabit yuxarı hava yolu müqavimətidir və RAi alveolyar 
bölmənin bronxial giriş müqavimətləridir.  

Ventilator-tənəffüs sisteminin dinamikası mürəkkəbdir və qeyri-xətti və 
qeyri-bərabər xüsusiyyətləri əhatə edir. Bu tədqiqat 1) həm klinik, həm də 
mühəndislik baxımından hərtərəfli təsdiqlənmiş ağciyər 
patofizyologiyasının ətraflı bir kompüter simulyasiya modelindən istifadə 
etmək, 2) qlobal çox obyektiv optimallaşdırma alqoritmlərinin potensialını 
araşdırmaq 3) təzyiqlərdən istifadə etmək üçün ilkdir.  

Burada nəzərdən keçirilən problem çox dəyişkən və çox məqsədli 
məhdudlaşdırılmış optimallaşdırma probleminə cavab verir. 

Ağciyərlərin qaz mübadiləsində iştirak etməyən bölgəsinə fizioloji ölü 
boşluq deyilir. Bu anatomik və alveolyar boşluqdan ibarətdir.Aşağıdakı beş 
əsas ventilyator parametri, effektiv qaz mübadiləsi ilə riskiləri minimuma 
endirmək arasında mübadiləni optimallaşdırmaq üçün düzəliş edilə bilən 
dəyişkən parametrlər kimi qəbul edilir:  

1. Trigger həcmi (Vtidal, [ml]): Hər nəfəs zamanı xəstənin ağ ciyərinə 
gedən havanın həcmi.  

2. Havalandırma dərəcəsi (VentRate, [nəfəs / dəq]): dəqiqədə nəfəs sayı.  
3. Vəzifə dövrü (I: E): inspirasiya vaxtının ümumi ventilyasiya dövrü 

müddətinə nisbəti.  
4. Pozitif ekspiratuar təzyiq (PEEP, [cmH2O]): Ekshalasiyanın sonunda 

ağciyərlərdə müsbət təzyiq.  
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5. Daxil olunmus oksigenin hissəsi (FİO2) Artan FİO2, çökmənin 
qarşısını almaq üçün PEEP-də artım müşayiət olunmalıdır. Optimallaşdırma 
alqoritmi, FİO2-ni minimuma endirməyə çalışır və qaz mübadiləsi 
tələblərini təmin etmək üçün ən az əlavə oksigen tələb edir.  

Daxil olunan qazlar nəfəs alma zamanı, alveolyar qazlar isə nəfəs alma 
sona çatdıqda anatomik boşluqdan (SD) keçir. Qalıq hava həm perfuziya 
edilmiş alveolyar bölmələrdən həm də alveolar ölü boşluqdan (PD) çıxarılan 
qazlardan ibarətdir. Buna görə, boşluq ölçüsü (SD və PD) alveolyar 
bölmələrin qaz tərkibinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Daxil 
edilən hava oksigen, azot, karbon dioksid, su buxarı və helium və ya digər 
keyidici qazlar kimi qatqıların modelləşdirilməsi üçün istifadə olunan 
qazlardan ibarətdir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Hahn CEW, Farmery AD. Gas exchange modelling: no more gills please. 

British Journal of Anaesthesia 2003; 91(1): 2-15.  
2. https://www.laboratuar.com/testler/solunum-cihazlari-uyumluluk-testleri/ts-
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AĞCİYƏRİN ELEKTRİKLƏŞDİRİLMİŞ MODELİNİN 
ALINMASI 

Magistr:      Elmi rəhbər: 
Bəşirova Qumru Baxşəli    Dos. Cəbiyeva A.C. 
I kurs. Qr. A6320 

 
İnsanların sağlam həyat yaşaması üçün vacib orqan olan ağciyərin 

elektrik modelinin alınması və simulasiya yolu ilə ağciyərdəki təzyiqlər 
fərqinin müşahidəsi nəticəsində ağciyər parametrlərinin qiymətləndirilməsi 
və ağciyər xəstəliklərinin diaqnoz qoyulması prosesi asandlaşır. Nəfəs alma 
prosesi zamanı oksigen qazı ilə nəfəs alınır, nəfəs vermə zamanı isə karbon 
qazı atmosferə buraxılır. Bu prosesə tənəffüs funksiyası deyilir. Süni şəkildə 
tənəffüs funksiyasının həyata keçirilməsi ventilasiya adlanır. Ağciyər 
mexanikası ağciyər elementlərinin fiziki quruluşunu əks etdirir və 
ağciyərdəki təzyiq, axın və həcm kimi ifadələr arasındaki əlaqəni təyin edir. 
Xəstəyə mexaniki ventilyasiya tətbiq edildikdə, ağciyərdə yaranan həcmin 
miqdarı tətbiq olunan təzyiq, zaman, axın və həcm arasında olan qarşılıqlı 
təsirlər ilə müəyyən edilir. Ağciyərdə yaranan həcm tədarük olunan qazın 
axınından və tətbiq müddətindən asılıdır və ağciyərlərə çatacaq qazın axın 
sürəti ventilyatorla ağciyər arasındaki təzyiqlər fərqindən asılı olaraq 
dəyişir. Ağciyərin daxilindəki təzyiq ağciyərin quruluşuna görə də dəyişir, 
ağciyər asanlıqla genişlənə bilirsə, nəfəs vermə zamanı aşağı təzyiq və qısa 
zaman müddəti prosesi yerinə yetirmək üçün kifayətdir. Lakin ağciyərin 
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quruluşu mürəkkəbdirsə, prosesin yerinə yetirilməsi üçün yuxarı təzyiqə və 
müəyyən zaman müddətinə ehtiyyac yaranır. 

R1, E1, R2, E2, Rc paralel cüt bölməli ağciyər modelində işlədilən 
parametrlər, P1(t), V1(t), P2(t), V2(t) isə bölmələrdəki təzyiq və həcm 
ifadələridir. Açıq hava yolundaki təzyiq və həcm ifadələri isə P(t) və V(t)-
dir. Ağciyərin modelləşdirilməsində işlədilən ən sadə model  R-C dövrəsi 
ilə olan modeldir. 

 

 
Şəkil 1. Paralel cüt bölməli ağciyər modeli 

Burada E ağciyərin elastikliyi, R isə ağciyər müqavimətidir. 
 

 
Şəkil 2. Paralel cüt bölməli ağciyərin mexaniki modeli 

 

 
Şəkil 3. Paralel cüt bölməli ağciyər modelinin elektrik dövrəsi 

Burada Pao və Patm sırasıyla hava yolundaki təzyiq və atmosfer 
təzyiqidir. 

ƏDƏBİYYAT 
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DATA MINING  TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ 
ETMƏKLƏ TƏLƏBƏ SİSTEMİNİN YARADILMASI 

Magistr: Elmi Rəhbər: 
Talıblı Nərmin Rasim 
II kurs. Qr. A6229 

 

Dos. Əsgərova B.H 

Son dönəmlərdə elmin və texnologiyanın yüksək inkişaf tempi bir sıra 
yeni elm sahələrini və peşələrini daha aktual hala gətirdi. Sosyal medyanın 
insan həyatına bir başa təsiri, “Ağıllı ev” texnologiyalarının, eləcədə 
Blokçein və Süni Zəkanın tətbiqinin genişlənməsi qlobal dünyanın 
inkişafına yeni nəfəs gətirdi. Adını saydığımız səbəblərin ortaq olan ən əsas 
xüsusiyyəti kütləvi halda məlumat “istehsal” etmələridir. 2018-ci ilin 
nəticələrinə uyğun olaraq, təkcə 60 saniyədə “Google”da 3.7mln axtarış, 
“Youtube”də 4.3 mln baxış və intenet üzərindən 862000$ dəyərində 
tranzaksiya baş verir. Bu nəticələr göstərirki insanlıq artıq data seli 
içərisindən özünə lazım olanları seçmək məcburiyyətindədir. Məhz bu yerdə 
Data(verilənlərin)  Mining  texnologiyası dövrəyə girir. Hal-hazırda 
dünyada ən böyük və prestijli şirkətlər data analitikasına böyük önəm verir 
və qarşılığında rəqibləri qarşısında ciddi üstünlüklər qazanırlar. 

Açar sözləri:  Data Mining, data, analitika, Python, tələbə. 
Misal olaraq, Amazon şirkətinin sırf müştərilərini düzgün analiz edərək 

və bu analitik nəticələr əsasında onlara ən doğru təklifləri yönləndirərək 
onlayn satış bazarıında necə dünya liderinə çevrildiyini misal göstərmək 
olar. Data analitikasının əsasında dayanan üç təməldaşı var: Statististika, iş 
biliyi və proqramlaşdırma bacarığı. 

 Statistika riyaziyyatın bir qolu olub və hadisələr haqqında ümumi fikir 
yürütmək və gələcək haqqında proqnoz vermək  haqqında  elm növüdür. 
Statistikaya müxtəlif testləri, teoremləri və analitik modelləri aid etmək 
mümkündür. 

İş biliyi data analitikası hansı sahəyə tətbiq ediləcəksə o sahə haqqında 
lazım olan bilik və bacarıqlardır. Misal üçün, əgər təhsil sahəsində Data 
Mining vasitəsi ilə tələbələrə düzgün yönləndirmə vermək tələb edilirsə, 
əvvəlcədən onların  təhsilləri barədə məlumatı toplamaq lazımdır. 

Sonda isə icra edilməsi lazım olan əməliyyatları komputer vasitəsi ilə 
realizasiya etmək üçün proqram mühitinə ehtiyac var. Bu növ analitik 
proqramların sayı kifayət qədər olmasına baxmayaraq istifadə areasına və 
qiymətinə görə müxtəliflik göstərə bilir. Bu baxımdan analitiklərin bir 
çoxunun seçimi ya Python, ya da R proqramlamlaşdırma dilindən yana olur. 
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Çünki bu proqramlarla demək olar ki hər bir data analitika lazım olan bütün 
özəllikləri özündə daşıyır. Bu kurs işi daxilində kodlar Python proqram 
dilində qeyd olunacaq. 

Data Mining-də əsas məqsəd əldə olan datalardan bilik əldə etmək və 
Machine Learning-də   bu biliklərdən istifadə etməklə gələcəkdə baş 
verəcək hər hansı hadisə ilə bağlı təbirlər görməkdir. Bu məqsədə çatmaq 
üçün 4 əsas analitik mərhələ mövcuddur . Bu mərhələlər aşağıdakılardır: 

Descriptive Analytics 
Diagnostic Analytics 
Predictive Analytics 
Prescriptive Analytics 
Bu mərhələlərdə nələrin baş verdiyini bilmək üçün gəlin bu mərhələlərin 

hansı suallara cavab axtardığına nəzər salaq: 
Nə baş verib? 
Niyə baş verib? 
Nə baş verəcək? 
Daha da yaxşı olması üçün nə etməliyik? 
Bu  suallar Data Mining hansı sahəyə tətbiq olunacaqsa ona 

uyğunlaşıdırılır.Sadaladıqlarımızı tələbə sisteminə tətbiq etdikdə suallar 
aşağıdakı formaya düşəcək: 

Tələbələrin imtahan nəticələri necə olub? 
Tələbələrin bu nəticələri göstərməsinə nə səbəb olub? 
Tələbələr gələcək imtanda necə nəticə göstərəcək? 
Tələbələrin imtahan nəticəsini artırmaq üçün nə etmək lazımdır? 
Bizim bu suallara cavab tapmağımız üçün öncə bu problem haqqında 

ətraflı məlumat toplamağımız lazımdır. Çox zaman topladığımız məlumatlar 
həddindən çox, qarışıq və xətalarla dolu olur. Belə olduqda bu məlumatlarla 
işləmək düzgün nəticə vermir buna görə də, öncə bu məlumatları 
təmizləmək lazım gəlir. Bu təmizlənmə prosessi Data Miningin ən əsas və 
həll edici mərhələlərindən biridir. Çünki datada olan hər hansı kiçik bir səhv 
sonda  çox yanlış qərarların alınmasına yol aça bilər.  Bu mərhələdə  ən 
əsas, ən çox rast gəlinən  və həll olunması vacib problemlər aşağıdakılardır:  

Missing Value problemi 
Outlier problemi 
Noisy Data problemi 
Missing Value problemi  Data Setdə hər hansı verilənlərin dəyərinin boş 

olması və yaxud Null olması deməkdir.Çox insan bu problemi həll etmək 
üçün NULL dəyərlərin hamısını silir. Bu metod özünü doğrultsa da, bəzi 
hallarda bu düzgün nəticə vermir, xüsusilə də, əlimizdə olan data sayı 
azdırsa. Bu zaman “Ortalama(Mean)” metodundan istifadə olunuraq 
əlimizdə olan bütün dataların ortalamasını  NULL dəyərlərin yerinə yazırıq . 
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Beləliklə həm verilənləri itirməmiş oluruq, həm də nəticədə yarana biləcək 
problemlərin qarşısını almış oluruq. 

Outlier problemi analiz zamanı ən çox yanılmaya  və düzgün qərar qəbul 
etməməyə səbəb olan prolmelərdən biridir. Məsələn :  Məsələn bir şöbədə 
10 işçi işləyir və bu işçilədən birinin maaşı 5500 AZN digerləri isə 500 
AZN təşkil edir. Biz bu şöbənin ortalama maaşını hesablarsaq 
(5500+9*500) /10=1000 AZN edir .Bu, isə digər 9 işçinin maaşının 2 qatıdır 
və biz bu ortalamanı nəzərə alaraq analizlər aparsaq çox   səhv qərarlar 
verəcəyik. Buna görə datada olan outlier-ləri təmizləmək çox vacibdir və 
bunu əsasən 3 yolla həll edirlər. 

1. Silmə 
2. Digər dəyərlərin ortalamasına bərabər etmək. 
3. Sərhəd dəyərlərə bərabər etmək. 
Noisy Data problemi verilən dəyərlərin səhv olmasıdır. Məslən: 

Magistraturada oxuyan tələbənin məlumatlarında bakalavr təhsilinə 
“yoxdur” yazılması. Bu problemidə “Missing Value ” problemi kimi həll 
edirlər.  

NƏTİCƏ 
Hal-hazırki informasiya dövründə hər hansı bir işdə nailiyyət əldə etmək 

, yarana biləcək risklərin qarşını almaq və gələcəkdə inkişaf edərək daha 
çox uğur qazanmaq üçün əlimizdə olan datalardan düzgün istifadə 
etməliyik. Əlimizdə çox data olmuş ola bilər, lakin bu datanı düzgün 
təmizləməsək, düzgün analiz aparmasaq bu datada bizə xeyirdən çox ziyan 
verəcək. Bunun qarşısını almaq üçün Data Mining texnologiyasından 
istifadə etmək şərtdir.   

ƏDƏBİYYAT 
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ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN 
XÜSUSİLƏŞDİRİLMİŞ “UNİSO” SOSİAL 

ŞƏBƏKƏSİNİN YARADILMASI 
Magistr (Tələbə):  Elmi rəhbər: 
Quliyev Fərman Heydər 
II kurs. Qrup A6219 
 

Prof. Vaqif Qasımov  

Hazırda İnternetdə sosial şəbəkələrdən geniş istifadə olunur. Sosial 
şəbəkələr, virtual cəmiyyətlərin, elektron fəzada umumi marağa malik 
insanların qruplar şəklində fikirlərini bölüşdürməyə, bir-biri ilə informasiya 
mübadiləsi aparmağa, ümumi maraq dairəsində olan məsələləri müzakirə 
etməyə və s. imkan verir. 

Sosial şəbəkələr həmçinin müxtəlif fəaliyyət sahələrində funksional 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı da uğurla tətbiq edilir. Sosial 
şəbəkələrdən tədris prosesində təhsil subyektlərinin (təhsil alanların, 
professor-müəllim heyətinin, rəhbərliyin və s.) ünsiyyəti, fikir mübadiləsi, 
məlumatların çatdırılması, tədris prosesinə nəzarət məqsədilə istifadəsi çox 
səmərəli ola bilər.  

Sosial şəbəkə təhsil müəssisəsində şəxslər arasında əlaqə qurulmasını, 
informasiya mübadiləsini təmin edir. Bundan əlavə, bütün bu mübadilələr, 
şəbəkədəki aktivlik həmin bu müəssisənin nəzarətində olar ki, bu da həmin 
müəssisənin çərçivəsində görülən işləri diqqət mərkəzində saxlamağa, 
müxtəlif statistik təhlillər aparmağa imkan verə bilər. 

Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, təhsil müəssisələrində “Uniso” 
sosial şəbəkəsi tərəfimizdən bir texnoloji həll kimi təklif olunur. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Əliquliyev R., İmamverdiyev Y., Abdullayeva F. Sosial şəbəkələr. Bakı, 
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Z-İNFORMASİYALAR ƏSASINDA HESABLAMA VƏ 
QƏRAR QƏBULETMƏ 

Magisrt:  Elmi rəhbər: 
Əliyeva Rufanə Elşən 
II kurs. Qr. A6219 

Dos.  Məmmədova K.A. 

 
Qərar qəbuletmə nəzəriyyəsində qərarların qəbulu ilə bağlı bəzi 

informasiyaların populyarlaşması mümkündür. Birinci populyarlaşma səlis 
ədədlər üçün tətbiq edilir, ikincisi isə intervallardan istifadəyə əsaslanır. 
Əslində qərar qəbuletmə nəzəriyyəsi əsasən bu iki populyarlaşmaya 
əsaslanır. Qərar qəbuletmə nəzəriyyəsini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 
ədədi informasiyalardan istifadə edən gözlənilən faydalılıq və perspektivlər 
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nəzəriyyəsi; intervalla qiymətləndirilən məlumatlardan istifadə edən 
maxmin gözlənilən faydalılığa malik ilkin informasiyalar çoxluğuna 
əsaslanan nəzəriyyə. 

Üçüncü populyarlaşma qeyri-səlis çoxluqlardır. Üçüncü populyarlaşma 
çərçivəsində linqvistik termlərə, qeyri-səlis mənsubiyyət funksiyasına, 
qeyri-səlis çoxmeyarlı qərar qəbuletmə və digərlərinə həsr olunmuş bir sıra 
elmi-praktik işlər mövcuddur. Təəssüf ki, qərar qəbuletmənin bu üç 
populyarlığa əsaslanan bütün yanaşmaları real etibarlılığa malik deyildir. 

İnformasiyaların əksəriyyətində qeyri-müəyyənliyin olması qərar 
qəbuletmə zamanı daha çox ehtiyatlı olmağı tələb edir.  Tədqiqat 
nəticəsində, qeyri-müəyyən, qeyri-dəqiq, qeyri-səlis və/və ya natamam 
informasiya vermək üçün rasional qərar qəbuletmə qabiliyyətini 
formalaşdırmaq nisbətən çətin olur. 

Hal-hazırda ən səmərəli tədqiqat sahələrindən biri çoxmeyarlı qərar 
qəbuletmə məsələsidir. Nə qədər ki, qeyri-müəyyənlik və mürəkkəblik 
mövcuddur, qərar qəbulu prosesində geniş istifadə olunan qeyri-səlis 
dəstlərə açar məsələlərdən biri kimi baxılacaq. 

Z-ədədlərlə hesablama - təsadüfi ədədlərlə, səlis və qeyri-səlis ədədlərlə, 
intervallarla ümumiləşdirilmiş hesablama formasına malikdir. Belə bir 
ardıcıllığa əsaslanaraq ümumiləşmə səviyyələrini aşağıdakı siniflərə 
ayırmaq olar: 1. ədədlərlə hesablama (sıfır səviyyə); 2. intervallarla 
hesablama (birinci səviyyə); qeyri-səlis ədədlərlə hesablama (ikinci 
səviyyə); təsadüfi ədədlərlə hesablama (ikinci səviyyə); 3. Z ədədlərlə 
hesablama (üçüncü səviyyə). Bu tip modellərin qurulma potensialı 
iqtisadiyyat, risklərin qiymətləndirilməsi, həllin analizi, planlaşdırma və 
səbəb-nəticə əlaqələrinin təhlili kimi bir sıra  sahələrdə avtonomluq 
səviyyəsinin artması ilə yüksəlir. 

Məqalədə aktual problemlərdən biri informasiyanın etibarlılığının qeyri-
dəqiq olması ilə bağlıdır. Əksər hallarda qərar qəbuletmədə istifadə olunan 
informasiyaların keyfiyyət xarakteristikaları arasında etibarlıq olmur.  

Z ədədlərdə informasiyaların real həyatda kifayət qədər etibarlılığı 
nəzərə alınmalıdır. Kritik problem informasiyanın etibarlılığına lazımi 
səviyyədə baxılmamasıdır. Zadə, qeyri-müəyyənliyi təsvir etmək üçün daha 
uyğun olan yeni bir Z-ədədini təklif etdi. Z-ədədi həm təmkinlik, həm də 
etibarlılıq tələb edir. Real məlumatları təsviretmə qabiliyyəti klassik qeyri-
səlis ədədlərdən fərqli olaraq Z-ədədlərində daha yüksəkdir. 

Z-ədədi anlayışı tam etibarlı olmayan ədədlərlə hesablama aparmaq 
üçün həll yolu təklif etmək məqsədilə tətbiq olunur. Məsələn, Azərbaycan 
əhalisi (təxminən 10 milyon, çox əmin) Yaxın iki ildə benzinin qiyməti (40 
dollardan aşağı, çox güman ki). 
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Təqdim olunan bu  işdə məqsəd Z-informasiyalar əsasında gözlənilən 
faydalılığa mövcud yanaşmaları ümumiləşdirən qərar qəbuletmə üsullarını 
öyrənmək və məsələnin həllinə tətbiq etməkdir. Z-informasiyalar əsasında 
qərar qəbuletmə ilə bağlı digər işlərlə müqayisədə bu yanaşma, qeyri-səlis 
ədədlərə çevrilmədən Z-ədədlər üzərində birbaşa hesablamaya əsaslanır. Z-
ədədlər üzərində birbaşa hesablama, çevrilmə zamanı məlumatların 
itirilməsini istisna edir. Bu işdə, gözlənilən faydalılıq nəzəriyyəsindən 
istifadə edərək Z-informasiyaların köməyi ilə problemlərin həllinə operativ 
yanaşma nəzərdən keçirilmişdir. Bu yanaşma L.A. Zadənin təklif etdiyi 
"orijinal" Z ədədlər (yəni qeyri-səlis ədədlərə çevrilmədən) üzərində 
hesablamaya əsaslanır. Bir çox tədqiqatçı Z ədədlərdən istifadəni nəzərdən 
keçirir, lakin Z ədədlərini hesablamaq üçün birbaşa və asan bir yolun 
olmaması onları qeyri-səlis ədədlərə çevirmə üsulu haqqında düşünməyə 
məcbur etdi. Lakin ilk dəfə olaraq L.Zadə qeyri-səlis ədədlərə çevrilmədən 
Z-ədədlər üzərində hesablama aparmağın mümkün olduğunu sübut etdi. 
Məqalədə biznes-qərarların qəbul edilməsi probleminin həlli ilə bağlı təklif 
olunan yanaşmanın tətbiqinə dair problem tədqiq olunmuşdur. 

ƏDƏBIYYAT 
1. Zadeh, L. A. (1968). Probability measures of fuzzy events. Journal of 

Mathematical Prentice Analysis and Applications, Volume 23, Number 2, 
pp. 421–427. 

2. Aliev, R.R., Mraiziq, D.A.T., & Huseynov, O. H. (2014). Expected 
Utility based Decision Making under Z-information and its Application. 
Computational Intelligence and Neuroscience (Accepted).  

3. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Computation, 
Volume 8, Number 3, pp. 338-352. 

4. Aliev, R. R, Kuset Bodur, E., & Mraiziq, D. A. T. (2013). Z-number 
based decision making for economic problem analysis. In Proceedings of 
the Seventh International Conference on Soft Computing, Computing with 
Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control 
(ICSCCW-2013), pp. 251-257, Izmir, Turkey.  

5. Aliev, R. A., Huseynov, O. H., Aliyev, R. R., & Alizadeh, A. (2015). 
The Arithmetic of Z-Numbers Theory and Applications. World Scientific.  

 



 

 
175 

KLASTER SİSTEMİNİN ANLAYIŞI VƏ 
TƏŞKİLEDİLMƏ PRİNSİPLƏRİ 

Magistr:                                          Elmi rəhbər: 
Məmmədli Rəna Elşən                           b/m. Əliyeva Y.N. 
II kurs. Qr. A6219 

 
 Bir neçə kompüterin birləşdirilməsinə və onların müəyyən vahid obyekt 

şəklində təqdim edilməsinə zəruriyyət müasir lokal hesablama şəbəkəsi 
anlayışından çox əvvəl yaranmışdı, hətta ilk kompüter şəbəkəsi personal 
kompüterlərin yaranmasından əvvəl təşkil edilmişdir.  

Müəssisənin klaster sistemi istehsalın təşkil edilməsinin çox səmərəli və 
yüksəkməhsuldarlıqlı üsuludur. Belə sistemdə istehsal prosesinin müxtəlif 
Klasteri nə deməkdir? “İstehsal klasteri – təsərrüfatın iqtisadi - fəza 
təşkilinin yeni forması olub, təsərrüfat fəaliyyəti subyektlərinin, məhz 
müxtəlif miqyaslı şirkət qruplarının fəaliyyətləri, firmalararası əmək 
bölgüsü və sahə yaxınlığı münasibətlərilə xarakterizə olunan müəyyən 
sferada fəaliyyət göstərən təşkilatlarla bağlı olan digər qrupların 
məcmusundan ibarətdir” [1]. 

İT-klaster İT-cəmiyyətinin həyatı və işi üçün təşkil edilmiş mühitdən 
ibarətdir. İT-cəmiyyəti – peşəkar fəaliyyəti informasiya texnologiyaları ilə 
bağlı olan, İT-sferasının müxtəlif sahələrində innovasiyaların inkişafı və 
işlənilməsinə yönələn insanlardır, yəni demək olar ki, onlar informasiya 
cəmiyyətinin pilotlarıdır. 

Klaster istehsalının təşkili getdikcə daha çox püxtələşir və artıq indi  
bütün dünyada, o cümlədən bizim ölkədə geniş yayılmışdır. Mövcud olan 
və aktiv fəaliyyət göstərən İT-klasterlərin kiçik xülasəsini verək. Əsasən 
Rusiya təcrübəsinə baxmaqa üstünlük verdik, lakin iri beynəlxalq texnopark 
və klasterləri də göstəririk.  

Dünyada ilk informasiya texnologiyaları klasteri bütün dünyada məşhur 
olan ABŞ-dakı Silikon vadisi hesab edilir. Frederik Terman Vadinin banisi 
sayılır. O, Stenford universitetinin torpağını uzunmüddətli icarəyə götürmək 
ideyasını irəli sürmüşdü, burada tezliklə tədqiqat laboratoriyası və ilk İT-
şirkəti Hewlett-Packard təşkil edilmişdi. 

Daimi inkişaf, texnologiyaların və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi 
belə miqyaslı İT-klasteri üçün daha bir mühüm göstəricidir. İndi Silikon 
Vadisinin sahəsində Google Inc, Oracle Co, Yahoo, Intel, Hewlett-Packard 
kimi dünya nəhəngləri və bir çox başqaları işləyir [2]. 

İT- klaster, bazardakı istənilən müəssisə kimi hər şeydən əvvəl gəlir 
qazanmaq, yalnız bundan sonra informasiya texnologiyaları sahəsinin 
inkişafı və innovasiya resurslarının işlənilməsi məqsədinə malikdir. Buna 
görə investorların pulu nəyə qoymağa hazır olduğunu, İT-mütəxəssisin 
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işlədiyi şirkətə hansı tələbləri irəli sürdüyünü, hansı məqsədi güddüyünü, 
hansı nəticələrə nail olmaq istədiyini   bilmək vacibdir. İT-nın – maşın, 
hesablama sistemləri və süni intellekt olmasına baxmayaraq, insan amili 
həmişə burda mühüm rol oynayacaqdır.  
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BARCODE. 
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Hüseynova A.M. 

 
 The most popular barcode format is the UPC (Universal Product Code) 

. Format which we find on all supermarket products. Available since the 
early 1970's, this format is known worldwide and is universally recognized. 
A normal UPC code contains 12 numerical digits.In Europe the European 
Article Numbering (EAN) is used. It is similar to USP but EAN cotains 
extra digits. Barcodes are found on virtuall al products that you see in any 
store. 

 Laser from the computer scans barcode it's actually scanning through 
series of 95 evenly spaced  columns and checking to see  if each one of the 
those columns is reflecting a lot of laser light or virtually none. 

Computers only understand 1's and 0's so any of the columns that  reflect 
virtually no lights are considered  a one  and any of the columns that reflect 
virtually lighta are considered  zero.The fourth, fifth and sixth columns all 
reflect a lot of light so all considered zeros. 95 digits long full of  ones and 
zeros these  ones and zeros are grouped  into 15 different sections. 12 of 
these sections are used  for  the numbers that you see  at the bottom of the 
barcode Other three of the sections are used as guards. These guards let the 
computer know where barcode begins and ends and also where the six 
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numbers on each side begin and end.The first number on the left hand side 0 
which is outside  of the actual barcode tells us what type of  barcode this is. 
0 - standart barcode; 2- weighed items (furit or meat); 3- pharmacy items; 5- 
coupons. 

 The next set of the five numbers tell us who the manufacturer of 
product. The second five of the digits tell us the product code. The last 
number on the  right hand side is called the  modulo check character and 
this  is amother form of error checking. When computers scans the barcode 
and processes the numbers it means a final way to know that it read and 
processed  eveything correctly. 

 The modulo check character  formula is actually based upon the 
positions  each of the numbers  at the bottom of the barcode. First adds up 
the digits and  the odd-numbered positions and then adds up the digite and 
the even-numbered positions. İt then multiplies the odd numbered digits by 
3 and then it adds that amount to the sum of the even-numbered digits.So 
we'll go  ahead and plug in the numbers from our barcode and we come up 
with final total. For exapmle, our Modulo Check Character is “7” and our 
final  total is “23”.  The highest multiple after “23” is “30”. 

And “30”  minus” 23” is “7” and we know that we have to read barcode 
correctly. 

Barcode Colors. 
We can add some color but some color combinations can affect 

legibility. Best practice , black on white. Black and white makes for 
the highest contrats. Always we must put  dark colors on light backgrounds. 
Bad color combinations for barcodes are “ light on dark, light on light or 
dark on dark, red and white, green and black or blue and black, metallic 
colors and patterns or transparency”. 

REFERENCES. 
1. “BarCode Basics” guide book for the beginners (2014). 
2. “American BarCode and RFID” .  www.amerbar.com 
3. “Barcode colors” a quick guide. (2019) 

 
MÜASİR TİBBİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ANALİZİ  
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Alkişiyeva Günay Natiq   b/m. Əliyeva Y.N. 
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Tibbi müalicə və tədqiqat müəssisələrində çox saylı verilənlərin emalı 
və təhlili tələb olunur. Belə inzibati proseslərin dəstəklənməsi problemlərini 
həll etmək üçün informasiya sistemləri getdikcə daha çox tətbiq olunur. 
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Tibb müəssisələrində uzun müddətdir ki, çox sayda verilənlər toplanılır. 
Bu cür həcmli verilənlərdən fayda olacaq bir təsir əldə etmək məqsədə 
uyğundur.Belə ki, həkimlər üçün lazımi tövsiyələrin hazırlanacağı zaman 
alınan verilənlərin təhlili ilə yanaşı səmərəli emal üçün informasiya sistemi 
tətbiq etmək lazımdır. Belə bir sistemin tətbiqi axtarış sürətini və lazımi 
informasiyalara giriş imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. 
Beləliklə, bu da bir tibb müəssisəsinin işini optimallaşdırmış olacaqdır. 

Tibbi müəssisələrin avtomatlaşdırılması yalnız özəl şirkətlər üçün deyil, 
həm də dövlət üçün vacib sahələrdən biridir. Buna görə də bu sahədə 
tədqiqatların inkişafı xeyli irəliləmişdir.Belə ki, bu prosedur idarəetmənin 
səmərəliliyini və tibbi xidmətin keyfiyyətini artırmış olur. Xüsusi olaraq bu 
məqsədlər üçün yeni Tibbi İnformasiya Sistemləri (TİS) hazırlanır. 

Araşdıracağım tibb mərkəzinin tibbi verilənləri nəzərdən keçiriləcəkdir. 
Bu tibb müəssisəsi üçün quraşdırılmış TİS versiyası, yığılmış verilənlərin 
təhlili üçün tibb mütəxəssislərinin mövcud tələblərinə cavab vermir. 

İşin məqsədi tibbi verilən massivlərinin hazır, təkmilləşdirilmiş 
semantik, riyazi və statistik alqoritmlərlə intellektual emal olunması və 
təhlili üçün lazımi prosesləri inkişaf etdirməkdir. Həmçinin baş verən 
prosesləri başa düşərək verilənləri ilkin vəziyyətdən son formaya çevirmək 
üçün lazım olan bir çağırış zənciri yaratmaqdır.  

Hal-hazırda tanınmış şirkətlər tərəfindən elektron tibb sahəsində bir sıra 
proqram və aparat təminatının işlənildiyini aydındır, o cümlədən  rəqəmsal 
tibb üçün də standartların işlənilməsinə sahəsində bir sıra işlər görülür. TİS-
in tətbiqi xəstəxanaları və tibbi mərkəzləri yeni texnoloji səviyyədə idarə 
etməyə şərait yaradır. Son texnoloji yeniliklərdən istifadə etməklə 
müalicənin keyfiyyətini və tibbi xidmətlərin səviyyəsini yüksəltməklə 
yanaşı, resurslardan istifadənin effektivliyini artırmaq mümkündür. 

ƏDƏBIYYAT 
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 “İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT” 
BÖLMƏSİ 

 
SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İQTİSADİ 

FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Məmmədov Abbas Elçin   dos. İbrahimova S.V. 
II kurs. qrup.A7219 
 

Müxtəlif dünya ölkələrinin iqtisadiyyatının stabil və dayanıqlı olmasının 
əsas mənbələrindən biri sənayenin inkişaf səviyyəsidir.İstehsal 
müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi,yeni istehsal müəssisələrinin 
yaradılması,xüsusiylədə neft-qaz müəssisələrinin yaradılması,iqtisadiyyatın 
inkişafında və ümumi daxili məhsulun strukturunda sənaye müəssisələrinin 
payını artırır.Bunu belə bir misal ilə də göstərmək olar.2013-cü ildə ümumi 
daxili məhsulun 46.3 faizini sənaye istehsalı tutmuşdur.bu göstərici 2000-ci 
ilə nisbətdə 3.1 dəfə çoxdur. 

Müəssisənin yaradılmasının əsas məqsədi mənffət əldə etməkdir.Öz 
iqtisadi mahiyəti etibarı ilə mənfəət cəmiyyətin xalis gəliri kimi başa 
düşülür.Sənaye müəssisələrinin mənffəti yaradılan və satılan məhsulun 
miqdarından,maya dəyərindən və s. asılıdır.sənaye müəssisəsinin satış  
qiymətini dövlət müəyyən edir.Maya dəyəri və məhsul miqdarını isə sənaye 
müəssisəsi özü təyin edir.Beləliklə hər hansı sənaye müəssisəsi iqtisadi 
mənfəətini artırmağ isdəyirsə, onun maya dəyərini və məhsul miqdarını 
optimal şəkildə qurması ilə edə bilər.Müəssisə maya dəyərini aşağı salmağla 
mənfəətini artıra bilər ,amma maya dəyəri artiqda məhsulun satış qiyməti 
dəyişmədikdə iqtisadi mənfəət azalır və buda sənaye müəssisəsinin iqtisadi 
fəalliyətini aşağı salır. 

Bəzi hallarda sənaye müəssisəsinin buraxdığı məhsulun keyfiyyəti aşağı 
olur.Buda öz növbəsində iqtisadi mənfəəti aşağı salır və bununlada 
qalmır.Hər bir sənaye müəssisəsi satdığı məhsulun keyfiyyətinə zəmanət 
verməlidir əks təqdirdə alıcıya dəymiş ziyani öz mənfəəti hesabina 
ödəyəcək. 

Bundan başqa müəssisənin digər gəlirləridə vardır. Bu gəlirləri aşağıdakı 
kimi qruplaşdırmaq olar: 

Müəssisənin borc verdiyi aktivlərə görə əldə olunan əlavə gəirlər; 
İntellektual  mülkiyyət növlərindən,patentlərdən və kəşflərdən əldə 

olunan gəlirlər; 
Qiymətli kağızlardan əldə olunan faizlər; 
Banka qoyulmuş vəsait hesabına bankın odədiyi əlavə faizlər; 
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Əsas fondların və yaxud digər aktivlərin satışından daxil olan gəlirlər və 
s. 

Sənaye müəssisələrinin inkişafı üçün ilk öncə ölkə səviyyəsində 
səanyedə çatışmazlıqlar müəyyən olunmalı və aradan qaldırılmalıdır.Bu 
problemlərin bəzilərini qeyd etmək olar: 

Resursların çatışmazlığı; 
Strukturdakı problemlər; 
Resurslardan səmərəsiz istifadə; 
Dövlətin siyasəti və tənzimləməsi ilə bağlı problemlər; 
Kadr potensialının çatışmazlığı; 
Ekoloji və instusional problemlər və s. 

ƏDƏBİYYAT 
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ И РИСКА 
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Рыночная среда характеризуется большей степенью 

неопределенности, представляя собой «зону стохастичности», поэтому 
жизнедеятельность любого предприятия связана с большой группой 
рисков. Связывание риска только с неблагоприятными последствиями 
- это односторонний подход к его пониманию. Для обеспечения 
устойчивого развития предприятия и достижения эффективных 
экономических показателей необходимо регулировать свои риски, и в 
первую очередь финансовые. 

За последние 12 месяцев в Азербайджане инфляция составила 5,7% 
на продовольственные товары, 1,4% на непродовольственные товары и 
0,4% на услуги. На фоне неопределенности, созданной пандемией, 
сокращение совокупного спроса при сокращении потребления и 
инвестиционных расходов является основным фактором инфляции. 
Помимо снижения продовольственной инфляции, влияние также 
оказывают сезонное удешевление сельскохозяйственной продукции и 
продолжающееся снижение мировых цен на продукты питания (-10,5% 
за 5 месяцев 2020 года). Результаты мониторинга предприятий 



 

 
181 

реального сектора, особенно промышленных, показывают, что 
инфляционные ожидания за последний месяц снизились.  

Важно подчеркнуть, что управление инфляционными и 
финансовыми рисками в промышленности можно охарактеризовать 
как совокупность методов, приемов и мер, позволяющих в той или 
иной степени прогнозировать возникновение рисковых событий и 
устранять или уменьшать негативные последствия таких событий. 
Совокупность данных методов отражена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Механизмы регулирования инфляционных и 
финансовых рисков 

            
На наш взгляд, в современной практике передача риска должна 

осуществляться по следующим основным направлениям: 
- переход риска путем заключения договора факторинга; 
- переход риска путем заключения договора уступки риска; 
- передача риска отправителям сырья и материалов; 
- переход риска путем заключения (отсрочки) биржевых сделок; 
 - страхование рисков. 
Сокращение риска - означает уменьшение суммы и вероятности 

потерь.  
Рассмотрим способы сокращения рисков: 
Диверсификация - это процесс распределения инвестированных 

средств между различными организациями капитальных вложений, 
которые не связаны напрямую друг с другом. Диверсификация 
позволяет избежать некоторых рисков при распределении капитала 
между различными видами деятельности. Например, покупка 
инвестором акций пяти разных акционерных обществ вместо одной 

Методы ликвидации 
рисков: 

1. Предотвращение рисков 

Методы устранения и 
сокращения 

инфляционных и 

Методы сокращения 
рисков: 

1. Диверсификация 
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увеличивает вероятность заработка в среднем в пять раз и снижает 
риск соответственно также в пять раз. 

Ограничение - это определение конечной суммы затрат 
предприятия на риск. Это затраты, которые предприятие может 
понести без значительных потерь. Ограничение выдачи долгов и 
займов, определение размера капитальных вложений при продаже 
товаров в кредит и т. д.  

Самострахование - означает, что предприятие предпочитает 
самострахование страхованию в страховой компании. Это экономит 
капитал на страховании. Самострахование предполагает создание 
естественных и финансовых страховых (резервных) фондов 
непосредственно на предприятии. 

Использование данных методов регулирования финансовых и 
инфляционных рисков на промышленных предприятиях, на наш 
взгляд, будет способствовать их более рентабельной деятельности. 

Вывод. В хозяйственном отношении результаты инфляции сложны 
и многообразны. Его небольшая скорость влияет на повышение цен и 
норму прибыли, а значит, является фактором возрождения временной 
конъектуры. Рост инфляции является серьезным препятствием для 
роста производственного процесса и вызывает напряжение в обществе. 
Быстрая инфляция разрушает экономику, приносит крупной утраты не 
только большим предприятиям, но и малому бизнесу. В основном это 
связано с неопределенностью риска. Можно с уверенностью сказать, 
что понятие риска является неотъемлемой частью 
предпринимательской деятельности предприятия. Степень 
неопределенности в деловой активности настолько велика, что эти 
риски влияют на выражение денег. При принятии решения 
руководитель предприятия часто не имеет полной и точной 
информации о стоимости бизнес-проектов и размере ожидаемой 
прибыли. По этой причине предприниматель должен исследовать 
причины различных типов рисков в бизнесе и оценивать их влияние. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В 
РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 
Magistr:     Elmi rəhbər: 
Məmmədova Gülçin Famil  dos. Məmmədova Esmira Hamlet 
I kurs, qrup R7210 

 
Среди организационных образований одним из главных является 

кластер. Автором кластерного подхода является М. Портер. В его 
книге „Международная конкуренция: конкурентные преимущества 
стран” была выделена теория общенациональной и местной 
конкурентной способности, в которой ведущее значение отводилось 
кластерам. C позиции Портера, «кластер», на региональной основе 
определяется как создание предприятий, работающих в одной области 
и сотрудничающих друг с другом, а также конкурирующих и 
взаимозависимых в цепочке создания стоимости для производства 
одного и того же продукта (услуги).  

Инновационный кластер — это кластер,  выработанный на 
основе центров создания научных знаний, центров создания бизнес-
идей, центров подготовки высококвалифицированных работников; 
изготавливающих продукцию, характеризующая длительными 
конкурентными преимуществами; действующий на перспективных 
увеличивающих рынках или порождающий новые рынки сбыта. 

Анализируя опыт разных стран, легко увидеть характеристики 
кластеров. Первая  характеристика - географическая концентрация. 
Этот фактор в первую очередь указывает на наличие равного доступа к 
конкретным природным ресурсам, человеческим и финансовым 
ресурсам на местном уровне.  

Вторая основная особенность - широкое участие в процессе. 
Исследование 280 кластеров по всему миру показывает, что 42% из 
них имеют до 100, 14% до 200, 10% до 400 и 25% более 600 фирм. В 
мире много огромных кластеров. Например, в регионе Прато в Италии 
кластер одежды охватывает 9000 компаний. 

Третий признак-специализация. Роль всех участников, 
участвующих в производстве сомовых продуктов в одном и том же 
географическом районе, полностью известна, каждый из них 
специализируется на определенной деятельности. 

Четвертый признак-новаторство. Все субъекты, работающие в 
кластерах, проявляют инициативу и обладают необходимыми 
знаниями о новых идеях, а географическая среда вокруг них 
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предоставляет им необходимые возможности для получения выгоды от 
инноваций.  

Пятый признак - наличие двусторонних связей между разными 
участниками. Чтобы обеспечить непрерывность процесса, 
производство качественной продукции в соответствии с требованиями 
рынка, постоянная коммуникация и взаимодействие между 
производителями конечного продукта и обслуживающими 
организациями неизбежны. 

Наконец, последний знак - наличие конкуренции и сотрудничества. 
Компании, работающие в кластерах, находятся в постоянной 
конкуренции друг с другом, чтобы продемонстрировать, что они 
вносят больший вклад в конечный продукт, чтобы получать больше 
прибыли в соответствии с их вкладом, а с другой стороны, 
ответственность и обязательства за конечный продукт формируют 
сотрудничество между ними. 

По мнению экспертов, преимущество кластера предприятий в том, 
что он имеет возможность приглашать высококвалифицированных 
специалистов и обмениваться рыночной информацией с 
контрагентами. Предприятиям, работающим в кластере, проще 
установить контакты для реализации того или иного проекта. 
Предприятия кластера отличаются высокой степенью инноваций. 
Причины, побуждающие предприятия к созданию кластеров, - высокая 
эффективность, получение новых знаний, сотрудничеств и т.д. 
Кластерные связи являются приоритетом во многих инновационных 
стратегиях, поэтому правительственные учреждения заинтересованы в 
построении деловых отношений путем распространения идей 
кластеров, поддержки проектов и сотрудничества между 
промышленностью и наукой. 

Рассмотрим роль кластера в Азербайджане. Для экономики 
Азербайджана очень важны две важные задачи. Это вопрос устранения 
неравенства в региональном экономическом развитии отраслей 
промышленности, а также повышения конкурентоспособности 
продукции. Изучение передового опыта показывает, что решение этих 
двух фундаментальных экономических проблем позволяет добиться 
успешных результатов в контексте кластерного подхода. На регионы 
приходится около 24-25% добавленной стоимости в экономику, 5-6% 
налоговых поступлений и 3-4% экспорта. В частности, ограниченное 
количество предприятий, производящих экспортно-ориентированную 
продукцию в регионах, указывает на то, что развитие 
конкурентоспособного бизнеса в регионах должно стать одной из 
основных целей. 
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Выводы.Инновационный кластер представляет собой подсистему 
инновационной деятельности отраслей промышленности. Кластер 
представляет собой объединение разных отраслей промышленных 
предприятий на одной географической территории, чтобы достичь 
совокупных рыночных целей. 
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Тема изучения особенностей антикризисного управления в 

отраслях промышленности Азербайджана актуальна, так как  перебои 
или прекращения поступления энергии и ресурсов в результате 
кризиса могут иметь серьёзные последствия для экономики страны, 
культуры, и жизнедеятельности населения, а также выполнения 
обязательств по экспортным поставкам. Современное общество от 
младшего поколения до старшего поколения не представляет свою 
жизнь без энергоносителей, при её отсутствии происходит полный 
хаос, а для исключения из жизни людей этих чрезвычайных 
происшествий нужно вовремя принять необходимые меры. 
Применяемые в практике государственного антикризисного 
управления, механизмы должны  преобладают достаточной 
адекватностью в процессе использования их в целях социально-
экономического развития. 

Целью тезиса является исследование особенностей антикризисного 
управления в энергетической  промышленности Азербайджана. 

Вследствие проблем связанных с технологической 
инфраструктурой или сбоев, вызванных стихийными бедствиями, а 
также действиями регуляторов, геополитическими факторами, 
природными и экологическими катастрофами возникают кризисные 
ситуации. С целью избегания таких угроз, организациям необходимо 
провести соответствующую подготовку, внимательно отслеживать 
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возникновение угроз и оперативно принимать меры по их устранению. 
Эти мероприятия отражается в антикризисной программе 
правительства Азербайджана. Рассмотрим на примере 2015 года.   

В 2015-ом году в Азербайджане резко упала цена на нефть, в связи, 
с чем замедлился темп экономического роста, впервые за последние 
годы стали сокращаться рабочие места в тех отраслях, которые 
непосредственно имели отношение к нефтяной отрасли, за один год 
национальная валюта дважды девальвировалась и обесценилась почти 
2 раза.  

Сокращения доходов от нефти, мировой экономический кризис в 
середине 2015-го года принудило правительство сократить как 
бюджетные траты, так и количество рабочих мест. В феврале этого же 
года снижения курса национальной валюты Азербайджанской 
Республики заставила правительство принимать антикризисные меры, 
пришлось отложить серьёзные структурные изменения и некоторые 
инвестиционные проекты.  

Для уменьшения зависимости от нефти и перехода на нефтяной 
сектор в начале    2015-го года начались некоторые реформы. 29-го 
декабря этого же года президент Азербайджанской Республики Алиев 
Ильхам на встрече с жителями Хазарского района рассказал, что в 
2016-ом году в обновлённом формате продолжатся реформы в сфере 
управления, а также будет обеспечение прозрачности работы 
таможенных органов и исполнительной власти. Началось ускорение 
реформ в системе власти, о структурных  изменениях в проблемных 
сферах, об обновлениях в сферах управления и более широком 
применении принципов прозрачного управления. Сейчас во многих 
сферах деятельности, в соответствии с поручением президента Алиева 
Ильхама, правительство предусматривает сокращение бюджетных трат 
и продолжает реализации антикризисных мер.  

Сокращение трат включает в себя снижение расходов на 
содержание государственного аппарата. Правительство в связи с этой 
дилеммой отправило свои государственные комитеты и другие 
организации во многие министерства, которые финансируются из 
государственного бюджета. Целью этого визита являлось сокращение 
штатных единиц.  Возможно, Министерство сельского хозяйства было 
ликвидировано и его полномочия были разделены между 
Министерством экономики и промышленности и Министерством 
экологии и природных ресурсов.  

В Государственной нефтяной компании SOCAR аналогичным 
образом ускорился процесс управления. Было приостановлено 
финансирование некоторых проектов, а именно «АзерЭнержи», 
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«АзериГаз», «Азербайджанские ж/д», концерна «АзерХимия». Кроме 
этого было сокращено количество рабочих сил до 15-20%. Данное 
сокращение стало причиной недовольства властей, так как тысячи 
людей и ряды чиновников остались без работы. Правительство должно 
принять необходимые антикризисные меры в ближайшее время, 
опираясь на происшествия в прошлом, или же надеяться на 
значительное повышение цены на нефть.  

Антикризисное управление значительно усиливается в период  
таких экстремальных развитий, как усиление государственного 
контроля над отраслями промышленности и предприятиями в сам 
период кризиса. 

У каждого государства имеется своя программа антикризисного 
управления в разных сферах отрасли. Каждая из этих программ 
выполняет свою роль в антикризисном управлении.  

Из вышесказанного следует, что антикризисное управление можно 
рассматривать как элемент любого управления, выраженный в той или 
иной степени в зависимости от того, на какой стадии циклического 
развития находится организация. Антикризисное управление 
охватывает все области управленческой деятельности, характеризуется 
своими значениями различных параметров. Риск присущ любому 
управлению, но в антикризисном управлении играет особую роль и 
проявляется в показателях неопределенности и риска. 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MODERNİZASİYA VƏ 
YENİDƏNQURMA LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ 
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Hər bir ölkənin iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında və 

təkmilləşdirilməsində sənayenin inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 
yanaşma, iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindən hesab olunur. 
Sənayenin inkişafına təkan vermək üçün dövlət bir sira layihələr həyata 
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keçirir, modernizasiya layihələrinin hazırlanması və onun sənaye 
müəssisələrində tətbiqi bu istiqamətdə reallaşdırılan əhəmiyyətli 
proseslərdəndir. Sənaye sahələrinin modernizasiyası müəssisələrin 
fəaliyyətinin müasir standartlara uyğun həyata keçirilməsi, istehsalın yeni 
mərhələdə iqtisadi baxımdan daha inkişaflı nəticəyə gəlməsi üçün dövlət və 
eyni zamanda təsərrüfat subyektləri tərəfindən reallaşdırılan kompeks 
yeniliklərin məcmusudur.  

Sənayenin modernləşməsi çoxşaxəli bir proses olub müxtəlif 
komponentləri özündə ehtiva edir: texnoloji, infrastruktur, institusional və 
sosial. Bu komponentlər bir-bir ilə qarşılıqlı əlaqədə olur və hər birinin 
inkişafı digərinə bilavasitə təsir göstərir. İqtisadiyyatın strukturunun yenidən 
qurulması, yeni biliklərin və texnologiyaların tətbiq olunması elmi-texniki 
tərəqqinin inkişafından bilavasitə asılıdır. Elmi texniki tərəqqinin inkişafı 
innovasiya fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. 

İnnovativ texnologiyaların sənaye müəssisələrində tətbiqi ilk vaxtlar 
xərclərin mənfəətdən daha çox olması ilə müşahidə oluna bilər, lakin artan 
məhsul istehsalı şəraitində az müddət ərzində bu fərqi tam aradan qaldıraraq 
müəssisələrin kifayət qədər daha çox gəlir əldə etməsinə nail olmaq 
mümkündür. Əlbəttə ki, innovasiyanin düzgün idarə edilməsi, müasir 
texniki avadanlıqların düzgün seçimi ilə arzu olunan nəticələrə nail olunur. 

Sənaye müəssisələrində innovasiyanın, modernizasiyanın və 
yenidənqurma layihələrinin tətbiqi zamanı onların idarəolunmasının alınan 
nəticələrə təsiri böyükdür. Azərbaycanda layihələrin idarə edilməsi 
sahəsində AzPMA-nın mühüm rolu vardır. Layihələrin İdarə Edilməsi 
Azərbaycan Assosiyasiyası, nəzərdə tutulan layihələrin idarə edilməsində 
peşəkarlığın inkişafı və dünya standartlarına uyğun  müasir metodların 
layihə çərçivəsində tətbiqinin həyata keçirilməsini təmin edən milli 
assosiyasiyadır. 

Yenidənqurma və innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsində dövlət 
dəstəyi və investisiyalar əhəmiyyətli rola malikdir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin geniş şəkildə tətbiqi, neft-qaz sənayesində 
müxtəlif təsərrüfat subyektlərinin  rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb 
olur. Dərin qatlarda olan neftin innovativ texnoloji avadanlıqlardan istifadə 
etməklə hasili və müasir üsullarla emalı nəticəsində məhsul həcminin 
artımına nail olunur.  

Neft sənayesində xüsusi rola malik olan SOCAR yüksək standartlara 
cavab verən məhsulların emalı, istehsalı, eyni zamanda ixrac potensialını 
artırmaq üçün perspektivli yenidənqurma layihələrini həyata keçirməkdədir. 
Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernizasiya və 
yenidənqurma layihəsi çərçivəsində şirkət istismar xərclərinin azaldılmasını, 
daha təmiz texnologiyanın tətbiq edilməsilə benzin, dizel yanacağına olan 
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artan tələbatı ödəməklə yanaşı, yanacaq-enerji təhlükəsizliyini də təmin 
etməkdədir. Layihə mərhələli şəkildə həyata keçirilir və üç mərhələdən 
ibarətdir: bitum, dizel və benzin.  

Qeyd olunan məlumatlara əsasən 2025-ci ilə qədər layihənin nəzərdə 
tutduğu məqsədlərinin həyata keçirilməsi və başa çatdırılması planlaşdırılır. 
Təbii ki, yenidənqurma layihəsinin həyata keçirilməsinin SOCAR-ın qlobal 
reytinqinin kifayət qədər artması, ölkə əhalisinin keyfiyyətli yanacaqla 
təmin edilməsi və layihənin həyata keçirildiyi müddət ərzində yeni iş 
yerlərinin açılması kimi müsbət təsirləri vardır. 

SOCAR-ın “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin “Etilen-Polietilen” 
zavodunda həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma layihəsi hal-
hazırda uğurla həyata keçirilir. Bu layihə başa çatdıqdan sonra zavodun 
istismar müddəti və məhsulların ümumi həcmi 2-3 dəfə artacaq. Eyni 
zamanda rəqabətqabiliyyətli və keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün şərait 
yaranacaqdır. “SOCAR Polymer” kompleksinin zavodlarını etilen, saf 
hidrogen, propilen ilə təmin etmək layihənin əsas məqsədlərindəndir. 
“Azərikimya” İstehsalat Birliyində istifadə olunan xammal Heydər Əliyev 
adına Neft Emalı Zavodu tərəfindən təmin edilir. Belə nəticəyə gəlmək olar 
ki, qarşılıqlı fəaliyyətdə olan müəssiələrdə müasir standartlara uyğun 
fəaliyyətin olması, yenidənqurma layihələrin həyata keçirilməsi, innovativ 
qurğulardan istifadə yüksək keyfiyyətli və həcmli  məhsulların əldə 
olunmasilə nəticələnir. Sənaye sektorunda uğurlu layihələrin həyata 
keçirilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafına birbaşa müsbət və uğurlu təsir 
göstərir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Babayev İ.A., Layihənin idarə edilməsi metodologiyası: Monoqraflya  - Bakı:, 

2003. 
2. Hacızadə E.M. Neft təsərrüfatinin iqtisadi strukturunun modernizasiyası Bakı, 

Elm, 2003. 
3. Əzizova G.A. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti Bakı:, 2012. 
4. https://sumqayitxeber.com/azerikimyada-modernizasiya-ve-yenidenqurma-

isleri-ne-yerdedir/. 
5. https://report.az/energetika/socar-in-neft-emali-zavodunun-modernizasiya-ve-

yenidenqurma-layihesi-ucun-imzalanan-esas-muqavilelerin-deyeri-aciqlanib/. 
6. https://apa.az/az/senaye-ve-energetika/bnez-un-modernizasiyasi-cercivesinde-

daha-8-qurgunun-tikintisi-nezerde-tutub-538824. 
  



 

 
190 

SƏNAYƏ MUƏSSİSƏLƏRİNİN DAVAMLI İQTİSADİ 
İNKİŞAF STRATEGİYASININ SƏMƏRƏLİYİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
Magistr     Elmi rəhbər: 
Hacıyeva Humay Oqtay qızı  dos. Abdinov Ramiz Mobil 
I kurs.qrup R7210 

 
 İqtisadi davamlılıq konsepsiyası elmdə iyirminci əsrin 70-ci illərində 

enerji böhranları səbəbindən məhdud mənbələr problemi ilə əlaqədar ortaya 
çıxdı. Bundan sonra iqtisadi nəzəriyyədə eko-əmlak intizamı ortaya çıxdı. 
Bu intizam dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini və sabitliyini əhatə edir. 

qtisadi davamlılıq, iqtisadiyyatın istehsal səviyyələrini uzun zaman sabit 
saxlamağın bir yoludur. 

 Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, davamlı iqtisadiyyat mövcud 
varlıqlarını tükəndirmədən, təbii və insan resurslarından səmərəli istifadəsi 
ilə inkişaf edən bir iqtisadiyyatdır. Həm də  nəticələr yox, bir miras qoyur. 

Davamlılıq ən çox gələcək nəsilləri bu fürsətdən məhrum etmədən 
günümüzün aktual ehtiyaclarını ödəmək bacarığı olaraq təyin olunur. 

Müasir davamlı inkişaf konsepsiyası üç komponentdən ibarətdir: sosial, 
iqtisadi və ekoloji. 

İqtisadi cəhətdən davamlı müəssisələr o müəssisələrdir ki: etibarlı və 
dayanıqlı maliyyə və iqtisadi fəaliyyəti var, bu müəssisənin mövcud 
fəaliyyət vəziyyətini qorumaq və qorumaq bacarığı var; daxili və xarici 
mühitdəki dəyişikliklərə uyğunlaşma qabiliyyəti var. 

Bir sənaye müəssisəsinin davamlı fəaliyyəti xarici mühitin mütərəqqi 
fenomenlərinin nəzərə alınması və səmərəliliyin artırılması və davamlı 
inkişafı üçün işin yaxşılaşdırılması əsasında təmin edilməlidir. İqtisadi bir 
qurum üçün yalnız sabitliyi qorumaq deyil, həm də təsirli bir sabitliyə nail 
olmaq lazımdır. 

Müəssisənin davamlı inkişafına nail olmaq üçün bir sıra tələblər yerinə 
yetirilməlidir. Müəssisənin potensialını maksimum dərəcədə artırmaq 
lazımdır. Bazar şərtləri də daxil olmaqla bir çox amillərin təsiri nəzərə 
alınmaqla inkişaf tempi optimal olmalıdır. İstifadəsiz resursları azad etmək 
məqsədi ilə  maddi xərclər azaldılmali, ama buna baxmayaraq istehsal 
intensiv olmalıdır. Personal üçün maddi həvəsləndirmə fondları, gələcək 
xərclər üçün fondlar, sığorta fondları və s kimi dəstək fondları hesabına 
istehsalın stimullaşdırılması mümkün olmalıdır. 

Çox sayda anbarın saxlanılması və istismar xərclərini azaltmaq üçün 
istifadə olunmamış tutumların əsaslı bir inventarına sahib olmaq lazimdir. 
Məhsulun etibarlılığı, məhsulun və ya xidmətin qiymətinin məqbulluğu, 
şirkətin müsbət işgüzar nüfuzu və gələcəkdə alıcının ehtiyaclarını ödəmək 
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bacarığı kimi keyfiyyət xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bir 
müəssisənin davamlı inkişaf konsepsiyasını və onun davamlılığını 
qiymətləndirmə sistemini araşdırarkən bir müəssisənin davamlı iqtisadi 
inkişafı konsepsiyasını qurmağa davam etmək olar. 

İqtisadi proseslərin milli iqtisadiyyatın əsas həlqəsi olan müəssisələr 
səviyyəsində öyrənilməsi əsas əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu idarəetmə 
səviyyəsində hər bir iş subyektinin davamlı və effektiv iqtisadi inkişafa nail 
olmaq və saxlamaq üçün hansı imkanlara malik olduğunu yaxşı başa 
düşmək lazımdır. 

Bir sənaye müəssisəsinin davamlı inkişafını təmin etmək üçün  sənaye 
müəssisəsinin davamlı inkişafına təsir göstərən dörd amil qrupu hesab edilə 
bilər: maliyyə, marketinq (bazar), istehsal, innovasiya. 

Lakin müəssisə rəhbərliyi üçün bu amilləri müəyyənləşdirmək kifayət 
deyil, eyni zamanda onların qiymətləndirilməsi lazımdır. 

Bazar münasibətlərinin qeyri-sabit və qeyri-müəyyən olduğu şəraitdə 
kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirməsi verən xüsusi göstəricilər sistemi 
yaratmaq çətindir. Rahat bir analiz üçün göstəriciləri vahid bir sistem halına 
gətirmək lazımdır; əlavə olaraq göstəricilərin azalma və bölünmə kimi 
keyfiyyətləri olmalıdır. Göstəricilər sistemi obyektlərin əlaqəsini və təsirini 
nəzərə almalıdır, əks halda müəssisənin vəziyyətini dəqiq xarakterizə etmək 
mümkün deyil. 

Bir meyar olaraq bir müəssisənin davamlı effektiv inkişafının 
qiymətləndirmələrini nəzərdən keçirmək təklif olunur, həmçinin aşağıdakı 
göstəricilərə diqqət yetirmək lazımdır: müəssisənin əsas fəaliyyətinin 
davamlı iqtisadi artım templərinə nail olmaq, iqtisadi inkişafın özünü 
maliyyələşdirməsi üçün kifayət qədər mənfəət əldə etmək və dinamik 
inkişafda onun davamlı böyüməsini təmin etmək. 

Eyni zamanda iqtisadi artım müəssisənin əsas fəaliyyət göstəricilərində 
sadə bir artım deyil. İqtisadi artım bütün ölkəni əhatə edir və birləşdirir, 
iqtisadiyyatın müxtəlif səviyyələrindəki nümayəndələr arasındakı 
inamsızlığı aradan qaldırır, cəmiyyətin, əhalinin, korporativ strukturların 
vahid, ayrılmaz bir sistemə çevrilməsinə kömək edir. 

Hazırda ölkəmizin davamlı inkişaf sahəsində əldə etdiyi böyük uğurlar 
inkişafın Azərbaycan modelindən danışmağa imkan verir. Davamlı, dinamik 
inkişaf məntiqinə əsaslanan bu modelin strateji istiqamətləri aşağıdakı kimi 
səciyyələndirilə bilər: 

1) sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan, sosialyönümlü bütöv iqtisadi 
sistemin - müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması; 

2) ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki 
potensialın fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması; 
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3) milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli şəkildə 
inteqrasiyası. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sabitliyini yaxşılaşdırmaq üçün yüksək 
texnoloji və orta texnoloji sahələrin genişləndirilməsi təklif olunur. Qeyd 
olunan sahələrə mənbələrin aşması nəticəsində, ölkə sənayesinin texnoloji 
quruluşunda aşağı texnoloji istehsal azalacaq və məhsulların rəqabət 
qabiliyyəti artacaqdır. 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ DAXİLİ KONTROLİNQ 

SİSTEMİNİN SƏMƏRƏLİ İDARƏ EDİLMƏSİNİN 
YÜKSƏLDOLMƏSİ YOLLARI 

Magistrant:    Elmi rəhbər 
Kişiyeva Gültəkin.Aydın    dos. Kərimov K.S. 
I kurs.qrup A 7220:   
 

Dünya  bazarlarında daim artan rəqabət səviyyəsində respublikanın 
sənaye  müəssisələrinin rəhbəbləri üçün daxili ehtiyatlara və müasir təşkilat 
formalarına əsaslanan yeni daxili kontrolinq sistemlərinin idarə edilməsinin 
həlli istiqamətlərinin müəyyən edilməsi xüsusi akruallıq kəsb edir. Belə ki,  
xarici firmalar idarəetmə bazar mexanizmlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq 
maliyyə  hesabatlarının keyfiyyəti və etibarlılığının  rəqabət qabiliyyətini 
artırmaq üçün getdikcə  səmərəli  investisiyalara ehtiyac duyurlar və 
investorlar seçim edərək, həqiqətən də müəssisənin vəziyyətini əks etdirən 
etibarlı maliyyə hesabatlarına etibar etməyi üstün tuturlar.  Bu baxımdan 
onlar hesab edirlərki, daxili nəzarət sistemi daxili məlumatların etibarlılıq 
səviyyəsini, idarəetmə qərarlarının rasionallığı və  şəffaflığının  təsirli bir 
vasitədir. Düzgün təşkil olunmuş nəzarət sənaye müəssisəsinin 
fəaliyyətindəki çatışmazlıqları vaxtında aşkar etməyə deyil, gələcəkdə 
bunların aradan qaldırılması və meydana gəlməsinin qarşısını almaq üçün 
tədbirlər görməyə də imkan verir. Səmərəli daxili nəzarət sistemi 
menecerləri yüksək keyfiyyətli məlumat bazası ilə təmin etməklə yanaşı,  
idarəetmə fəaliyyətinin səmərəli nəticəsinə nail olmağı  diqqət mərkəzində 
saxlamağa imkan verir və  əsasən müasir şəraitdə müəssisənin 
səmərəliliyinin əsas göstəricilərini, təşkilatın sənaye bazarındakı sabit 
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vəziyyətini, istehsal və idarəetmə sistemlərinin daim dəyişən xarici mühitə 
vaxtında uyğunlaşmasını təmin etməkdir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki,  daxili nəzarət sistemi həm maliyyə, həm 
də digər təşkilat mənbələrindən ən səmərəli istifadəni təmin etmək üçün 
hazırlanmalı,   rəhbərlik tərəfindən hazırlanan iqtisadi siyasətin həyata 
keçirilməsinə kömək etməli, maliyyə və informasiya axınlarını 
sistemləşdirməyə, idarəetmə işçilərini optimal idarəetmə qərarları qəbul 
etmək üçün müəssisədə baş verən proseslərin real baxışı ilə təchiz etməyə 
imkan verməlidir. 

Bir sıra sənaye müəssisələrində mövcud daxili nəzarət sisteminin təhlili 
göstərir ki, əksər hallarda tam və vaxtında məlumat olmadığı üçün 
buraxılmış səhvlərin səbəblərini hərtərəfli və obyektiv təhlil edə bilməməklə 
yanaşı,  istehsalın rəqabət qabiliyyətinin   səmərəliliyinin artırılması 
ehtiyatlarını üzə çıxarmaq, onların icrası barədə vaxtında qərarlar qəbul edə 
bilmirlər. 

Respublikamızın alimlərinin bu mövzuya həsr olunmuş tədqiqatlarının 
təhlili göstərir ki, onlar əsas diqqəti maliyyə və kredit təşkilatlarında daxili 
nəzarətin təşkili məsələlərinə yönəldilmişdir. Lakin sənaye müəssisələrində 
nəzarət hərtərəfli, dolğun, dərin təhlil və tədqiqatı aşağıdakı problemlərin 
həllini tələb edir: 

- daxili nəzarət sisteminin mahiyyətini, sənaye müəssisəsinin idarəetmə 
sistemindəki yerini və rolunu müəyyənləşdirmək; 

- sənaye müəssisəsinin daxili nəzarət sisteminin məqsədlərini, 
vəzifələrini və əsas metodlarını təhlil etmək; 

- sənaye müəssisəsində daxili nəzarət xidmətinin inkişaf etdirilməsi 
metodikasını işləmək; 

- sənaye müəssisəsinin daxili nəzarət xidmətinin effektivliyini 
qiymətləndirmək üçün sistemə aydınlıq gətirmək; 

- sənaye müəssisəsinin daxili nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün 
əsas istiqamətləri inkişaf etdirmək. 

Hazırda dünya ölkələrinin  sənaye müəssisələrində daxili nəzarət 
sisteminin tətbiq olunmasının məqsədəuyğunluğu Amerika Birləşmiş 
Statlarının “ Sarbanes-Oksley” qanunu əsasında həyata keçirilir. Bu qanuna 
görə kapitallaşdırma səviyyəsini daim artırmaq istəyən  sənaye müəssisələri   
sahibləri üçün daha təsirli olan daxili nəzarət sistemi şəffaflıq və 
səmərəliliyin ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Yəni, yerli və xarici 
mütəxəssislər daxili nəzarət anlayışı, obyekt, mövzu, daxili nəzarət 
formaları da daxil olmaqla  idarə olunan obyekt üzərində idarəetmə 
təsirlərinin nəticələrini və bu qərarların icrası zamanı edilən kənarlaşmaları 
müəyyənləşdirən, nəzarət olunan obyektin işləmə müddətinin qəbul edilmiş 
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idarəetmə qərarlarına uyğunluğunun müəyyən və zəruri bir müşahidə  
sistemidir.  

Sənaye müəssisəsində daxili nəzarət sisteminin formalaşdırılması üçün 
bir metodologiyanı başa düşmək və inkişaf etdirmək üçün onun bütün 
elementlərini dəqiq bir şəkildə başa düşmək lazımdır. Eyni zamanda "daxili 
nəzarət sistemi" maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin nizamlı və səmərəli 
aparılması, plan və smetaların yerinə yetirilməsinin təhlili, vaxtında və 
düzgün idarəetmə qərarları qəbul etmək üçün bir vasitə kimi şirkət 
rəhbərliyi tərəfindən istifadə olunan bir sıra təşkilati tədbirlər, metod və 
prosedurları əhatə etməlidir. Bu cür nəzarət işin səriştəli və təsirli bir görmə 
qabiliyyətinə, planların yerinə yetirilməsinə, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsində mövcud qanunvericiliyə uyğunluğa, aktivlərin 
qorunması və təhlükəsizliyinə dair metodlar hazırlamağa və həyata 
keçirməyə, büdcələr formalaşdırmağa və müəssisənin iqtisadi göstəricilərini 
proqnozlaşdırmağa imkan verir. Daxili nəzarət sisteminin inkişafı üçün 
yüksək ixtisaslı yanaşma, iqtisadi subyektin maliyyə və təsərrüfat 
fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə etmək və bu sistemin müxtəlif 
sahələrini ətraflı nəzərdən keçirmək tələb olunur. Bunun üçün ilk 
başlanğıcdan etibarən müəssisənin təşkilati strukturu aydın şəkildə 
qurulmalıdır ki, bu da əslində daxili nəzarət sisteminin formalaşmasında ilk 
istiqamətdir. Təşkilati bir struktur yaradarkən gələcəkdə nəzarət sisteminin 
əsasını təşkil edəcək aşağıdakı elementləri nəzərə almaq lazımdır: 

1 Məqsəd və vəzifələr. 
2. İş növlərini təyin etmək üçün tapşırıqların qruplaşdırılması. 
3. Müvafiq şöbələrdə iş növlərinin qruplaşdırılması. 
4. Səlahiyyət , məsuliyyət bölgüsü və idarəetmə  səviyyələrin sayının 

təyin edilməsi. 
5. Həvəsləndirən təşkilati bir mühitin yaradılması. 
6. Qərar vermə effektivliyini təmin edən rabitə sisteminin qurulması. 
7. Təşkilatın elementləri arasında daxili uyğunluğu, xarici mühitdəki 

dəyişikliklərə həssaslığı və onlara uyğunlaşma qabiliyyətini təmin edən 
vahid bir təşkilati sistemin qurulması. Əslində, nəzarət proseduru 
müəssisənin vəzifəli şəxsləri və səlahiyyətli işçiləri tərəfindən həyata 
keçirilən sənədlərin, əmlakın, məsrəflərin, maliyyə nəticələrinin, vəzifə 
təlimatlarının və planlarının icrası ilə əlaqəli konkret fəaliyyətlərin həyata 
keçirilməsidir. 
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İnvestisiya cəlbediciliyi investorlara mənfəət qazandıran və potensial 
riskləri azaldan amillərin məcmusudur Müəssisə səviyyəsində investisiya 
cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi zamanı 3 əsas amil amilə nəzər yetirilir.  
İqtisadi amil – birbaşa maliyyə göstəriciləri, xalis gəlirlilik norması əsas 
götürlür. Digər 2 amil – sosial və ekoloji amil isə qeyri maliyyə amilləri 
kimi nəzərdən keçirilir.  

Dövlət müdaxiləsi investisiya cəlbediciliyinin artırılmasında mühim rola 
malikdir. İEOÖ , o cümlədən Azərbaycanda əsas məqsəd yerli investorlar 
üçün güzəştlər  tətbiq etmələ daxili investisiyaları artırmaq və paralel olaraq 
xarici investorlar üçün əlverişli investisiya mühiti yaratmaqdan 
ibarətdir.2017ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici 
investisiyaların həcmi 5,7 milyard , 2018ci ildə 4,1milyard , 2019cu ildə isə 
4,3 milyard təşkil etmişdir. Həmçinin 2018ci ildə neft sektoruna yönəldilən 
xarici investisiya həcmi 76,5 % olduğu halda, 2019cu ildə 2019cu ildə bu 
göstərici artaraq 78,6 % təşkil etmişdir. Bu göstərici xarici investorların 
uzun müddət Azərbaycanda neft sektorunu daha səmərəli və daha az riskli 
hesab etəcəyini təsdiq edir. 2020ci ilin ilk rübü üçün daxili investisiyaların 
həcmi 58%, xarici investiyaların həcmi 42% təşkil etmişdir. 

İEOÖdə daxili və xarici investorlar üçün cəlbediciliyinin artırılması ilk 
növbədə ölkə daxili investisiya xüsusiyyətindən, hakim sistemin təmin 
etdiyi investisiya mühitindən və son olaraq investorların gözləntilərini 
qarşılamaq məqsədilə təklif edilən güzəştlərdən asılıdır. Respublikada xarici 
investorların qorunması haqqında qanun və yaradılmış “Ələt” azad iqtisadi 
zonası birbaşa cəlbediciliyin yüksəldilməsinə xidmət edir. 
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Şirkətin gələcəyini, strategiyalarını və vizyonuna çatmasına təsir edən 

idarəetmə sisteminin giriş qaydalarına uyması bir aviasiya müəssisəsi üçün 
də ən əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Aviasiya, həyata keçirilən 
fəaliyyətlərin əhatəsi və əhəmiyyəti baxımından qlobal, qabaqcıl 
texnologiyadan istifadə olunan, yüksək xərcli, rəqabətin sıx olaraq yaşandığı 
kompleks bir xidmət sektorudur. Qloballaşma faktı ilə birlikdə ortaya çıxan 
sərbəstləşmə meylləri, yüksək xərclər, aşağı bilet ödənişləri, 
məhdudlaşdırıcı qanun və qaydalar, strateji əməkdaşlıq, təhlükəsizlik 
ehtiyacları və ətraf şüuru havacılıkta rəqabəti daha irəli səviyyələrə 
aparmaqdadır [1]. 

Aviaşirkətlərin mövcud vəziyyətlərini qorumaq və uzun ömürlülük 
baxımından davamlı rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün qlobal miqyasda 
əməkdaşlıq etmələri vacibdir. Xərclərini azaltmaları, uçuş nöqtələrini 
genişlətmələri, təcrübə, texnologiya və məlumat mübadiləsi təmin etmələri, 
ortaq bir sinerji yaratmaları, müştəri məmnuniyyəti təmin etmələri, 
naməlumluğu qaldırıb riski idarə edə bilmək üçün strateji əməkdaşlıq hava 
yolu müəssisələri üçün bir zərurət yaradır. Hava nəqliyyatı sürətlə böyüyən 
bir sektor olaraq fərqlənir və sektor üçün özəlləşdirmə siyasəti müəssisələrin 
bu sektora keçmək istəklərini artırmışdır. Digər tərəfdən, sərnişinlərin daha 
rahat, iqtisadi və etibarlı bir şəkildə daşınması baxımından aviaşirkətlər 
arasında artan rəqabət aviasiya sahəsində fərqli və müasir təcrübələrə, yəni 
fərqli və düzgün strategiyalar yaratmağa ehtiyac yaratmışdır. 

Aviaşirkətlər bugünkü iş dünyasındakı rəqabət vəziyyətlərinin 
öhdəsindən gəlməyə çalışsalar da, qərarlar qəbul etməkdə ən böyük yardım, 
vəziyyəti bütövlükdə qiymətləndirmək və analiz etmələri olacaqdır. Bu 
vəziyyət qlobal strateji alyanslar, eləcə də aviaşirkətlərin güclü və zəif 
tərəflərini və ətrafındakı imkan və təhdidləri dərk etmək üçün 
texnologiyalarını inkişaf etdirmələri və davamlı rəqabət mühitlərini 
dəyişdirmələri baxımından əhəmiyyətlidir. Qlobal işbirlikləri öz mövcud 
gücünü və zəif istiqamətlərini yaxşı analiz etməsi gələcəkdə ola biləcək 
böhranları fürsətə çevirmək və riskləri yaxşı idarə edə bilmək təsirli ola 
bilməkdədir. Eyni zamanda müəssisələrin ətrafında olub bitənləri, 
rəqiblərinin rəqabət gücünü, ümumi qanuni və iqtisadi vəziyyətləri yaxşı 
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analiz etməsi həm fürsətləri tutmasına həm də təhdidləri fərq edib ona görə 
strategiya inkişaf etdirməkdədir.  

Hava yolu müəssisələri, sərhədlərin qalxdığı, rəqabətin acımasızlaştığı, 
dəyişmə və çevrilmənin sürətli yaşandığı günümüz qlobal iş həyatında 
davamlı rəqabət üstünlüyü təmin etmək və həyatda qalmaq üçün rəhbərlik 
anlayışına daha strateji baxmalıdırlar. Biz burada, müasir idarəetmə 
yanaşmalarında biri olan strateji menecment anlayışına və hava yolu 
işlətmələrinin davamlı rəqabət üstünlüyü təmin edə bilməsi və gələcəyə 
dönük planlamalar edə bilməsi üçün lazımlı olan strateji analiz anlayışına 
yer verilməkdədir. 

Zaman içindəki ardıcıllıq olaraq ifadə edilən strategiya sözü uzun 
müddətdir var olan və araşdırmaçılar tərəfindən sıxlıqla danışılan bir 
anlayışdır . Strategiya anlayışını başa düşmək və müəyyən etmək üçün 
strategiyaya aid bəzi anlayışları (elementləri) başa düşmək lazımdır. Bu 
anlayışlar; məqsəd, missiya, vizyon, prinsiplər, siyasət, sektor seçimi, 
hədəflər, güclü yanlar, zəif yanları, təhdidlər, fürsətlər, kritik müvəffəqiyyət 
faktorları, əhəmiyyətli qərarlar, kritik ehtiyaclar, nüvə qabiliyyətlər, 
planlaşdırma, tətbiq, davamlı rəqabət üstünlüyü olaraq bilinməkdədir. [3].  

Strategiya anlayışını, üst rəhbərliyin təşkilatın missiya və hədəflərinə 
uyğun nəticələr əldə etmək üçün hazırladığı planlar və tətbiqlər olaraq da 
təyin etmək mümkündür. Strategiyanın özündə, rəqabəti anlamaq və onunla 
məşğul olmaq vardır [4]. Başqa sözlə, strategiyanın təməli təşkilatın 
fəaliyyətidir və bu fəaliyyətləri fərqli şəkildə həyata keçirməyi və ya 
rəqiblərindən fərqli fəaliyyətlə məşğul olmağı seçməkdir. Bu baxımdan 
strategiya aviasiya müəssisələri üçün əhəmiyyətlidir. Bu dəyişən və inkişaf 
edən rəqabət ortamında təşkilatların uğurlu ola bilməsi ve davamlı 
olamasının təmin edilə bilməsi strateji menecmentin əsas mövzusunu təşkil 
etməkdədir. Dəyişən daxili və xarici ətraf mühit şərtləri ilə təsdiqlənən 
qlobal rəqabət mühitində aviaşirkətlər fəaliyyətlərini davam etdirərək 
hədəflərinə çatması və fəaliyyətlərində uğur qazanması hər keçən gün 
çətinləşməkdədir [5].  

Strateji idarəetmə, təşkilatda həyata keçirilən bütün fəaliyyətlərin 
planlaşdırılması, həyata keçirilməsi, qiymətləndirilməsi və təşkilatın xarici 
ətrafı ilə uyğunlaşmasının davam etdirilməsini qarşısına məqsəd qoyan, 
strategiyaların gələcəyə uyğun, planlı, dəyişmə və çevrilməyə uyğunlaşaraq 
yenilənməsini təmin edən olduqca geniş və əhatəli bir prosesdir.  

Strateji menecment həm də təşkilatın təyin etdiyi və əldə etməyi 
hədəflədiyi planların yaradılması və həyata keçirilməsi nəticəsində yaranan 
qərarlar və fəaliyyətlər kimi ifadə olunmaqdadır. Digər bir yanaşmada 
strateji idarəetmə, uzunmüddətli dövrdə yaşamaq, rəqiblərlə rəqabət etmək 
və orta mənfəət əldə etmək üçün mövcud istehsal amillərindən səmərəli 
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istifadə etməsidir. [6]. Bundan əlavə, təşkilatın rəqabət əsaslı 
fəaliyyətlərinin və idarəçilərin bu fəaliyyətlərdə faydalandıqları 
yanaşmalarının bütününü özündə birləşdirən müasir bir idarə yanaşmasıdır. 
Aviaşirkətlət hədəflərinə çatmaq üçün davamlı rəqabət üstünlüyü təmin 
etmək istəyərlər. Rəqabət üstünlüyünə nail olmaq və onu davamlı hala 
gətirmə yolu təkcə strategiya hazırlamaq deyil, həm də onu idarə 
etmək(yönetek) , yəni strateji menecmentdir.  

Qısacası, strateji menecment müsəssisələrin uzun müddət var ola 
bilməsini təmin edən böyük və kritik qərarlarla əlaqədardır. Strateji 
menecment teoriyası, təşkilatlar tərəfindən yaradılan düzgün strategiyaların 
həm riskləri azaltdığını, həm də rəqabət üstünlüyü üçün fürsətləri artırdığını 
bildirməkdədir [7].  

Strateji menecment anlayışı bir prosesdir və heç bir zaman bitməz. 
Çünki sürətlə dəyişən ekoloji şərait hava şirkətləri üçün yeni imkanlar və 
təhlükələr gətirməkdədir. Bu çətinlik və imkanlara uyğun həll yolları 
tapmaq, davranış sərgiləmək müəssisələrin sahib olduqları güclü və zəif 
tərəflərinə bağlıdır. 
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Elmi-texniki tərəqqi – elmin yeniliklərdən istifadə olunaraq  istehsal 

prosesinin  texniki səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, səmərəlilik və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi,  tələbatın  daha yaxşı ödənilməsi məqsədilə 
istehsalat və təsərrüfatda  muasir texnologiyaların ən yeni nailiyyətlərinin 
tətbiq olunmasını əks etdirir   

ETT-nin sənaye müəssisələrində tətbiq olunması müəyyənləşdirilmiş üç 
əsas istiqamət əsasında həyata keçirilir:           Bu istiqamətlərdən birincisi 
ümumi istiqamət kimi tanınır. Bu istiqamət ona görə ümumi istiqamət 
adlanır ki burada sənaye sahələrinin komputerləşdirilməsi, avadanlıq və 
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istehsal alətlərinin mekanikləşdirilməsi, elektrikləşdirmə və bu kimi digər 
mühüm məsələlər nəzərdə tutulur. Belə mühüm amillər  iqtisadiyyatın bütün 
bölmə və strukturlarına  aid olduğuna görə  bu, ETT-də  ümumi istiqamət 
adlanır.İkinci istiqamət  isə müəəyən dövr üçün sənaye müəssisələrinin 
istehsal prosesinin kompleks olaraq avtomatlaşdırılması, kompleks 
kimyalaşdırılma və bu kimi digərə zəruri amillər nəzərdə tutulur.Sonuncu 
üçüncü istiqamət isə ETT-nin sahəvi xarakter daşımasıdır.  

Demək olar ki dünya maşınqayırması sənayesində ön sıralarda yerləşən 
ölkələr İEÖ-dir. İEÖ-də demək olar ki elmi-texniki, layihə və təcrübə 
işlərinə çəkilən xərclərin yarıdan çoxu nmaşınqayırma sənayesinə düşür. 
Maşınqayırma sənayesi elmi-texniki tərəqqinin yekun nəticəsi olaraq dünya 
ticarətində ən önəmli yerlərdən birini tutur. Son dövrlərdə ETT nəticəsində 
sənaye sahələri elm tutumlu məhsul istehsalına görə 3 qrupa bölünür: 

1.Yüksək səviyyəli texnologiyaların tətbiqi etməklə məhsullar istehsal 
etmək (Kosmik və uçuş aparatları, Elektron hesablama aparatları) 

2.Orta səviyyəli texnologiyaların tətbiqi nəticəsində istehsal olunan 
mallar (Qeyri-metal istehsalı, Kimyəvi məhsullar istehsalı) 

3. Aşağı səviyyəli texnologiyanın tətbiq olunması nəticəsində istehsal 
olunan mallar. (Tikinti materialları, Kağız istehsalı) 

Araşdırılmış dünya təcrübəsi bizə onu sübut edir ki, son dövrlərdə elmi 
biliklərdən istifadə etməklə sənaye sahələrində yetərincə inkişafa nail olmaq 
mümkündür. Elmi texniki yeniliklər və bir sıra iqtisadi biliklərin mövcud 
olduğu toplamda sənaye sahələri yetərincə inkişaf yolu keçmişdir. İEOÖ-də 
sənaye sahələrinin zəif inkişafı bir başa olaraq elmi-texniki tərəqqi ilə 
əlaqələndirilir və bu zəif inkişafın nəticəsi kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: 

Elmi-texniki yeniliklərin əldə olunması üçün vəsait çatışmazlığı  
İxtisasa sahib bir sıra mütəxəssislərin xaricə yollanması 
Rəqabətli dünya bazarına çıxışın çətin olması  
İşçi qüvvəsinin inkişafı üçün zəif stimul yaradılması 
Davamlı olaraq elmi layihələrin tətbiq olunmaması  
Bu sahədə dövlət dəstəyinin zəif olması . 
Yuxarıda göstərilən bu kimi səbəblər nəticəsində İEOÖ-də sənaye 

sahələri  zəif təsir göstərir və bu da ümumi olaraq ölkənin iqtisadi inkişafına 
təsir edir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. A.Ş.Şəkərəliyev, Bazar iqtisadiyyatına keçid: “Dövlətin iqtisadi siyasəti: 

dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi” Bakı 2011 № 8 , səh. 125-129; 
2. Aqil Əliyev, “ Elmi-texniki tərəqqinin xüsusi istiqamətləri “ Bakı 2013  № 8 , 

səh. 21-30; 
3. M.A.Əhmədov , “ İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları” Bakı 2011 , səh. 

50-55. 
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SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ MÜASİR 
KOMMUNİKASİYASİSTEMLƏRİ 

Maqistr:     Elmi rəhbər: 
Nərimanov Nəriman Xaləddin  dos.Əliyeva Şəms Teyyub  
I kurs.qrup A7220 
 

Müasir dövrdə sənayə sahələrində effektivliyin,rəqabət qabiliyyətinin və 
səmərəliliyin yüksəldilməsi müxtəlif formada yanaşmaların 
öyrənilməsini,yeni idarəetmə formalarının axtarışı və tətbiqini zəruri 
etmişdir.Bu məqsədlə qabaqcıl istehsal müəssisələri bu istiqamətdə müasir 
kommunikasiya sistemlərinin tətbiqini təcrübələrə əsaslanaraq daha geniş 
aspetkdə  tətbiq etməyə cəhd edirlər.Sənaye sahələrində kommunikasiya 
sistemlərinin tətbiqi iadarəetmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin əsas 
təminatçılarından biri hesab olunur. 

Müəssisə daxilində kommunikisiya sistemlərinin tətbiqi rəhbərlik və 
istehsalı həyata keçirən subyektlər arasında informasiya mübadiləsinin 
müxtəlif formalarında özünü göstərir.Bu vəziyyətdə informasiyanın ən son 
subyektlərə qədər təhrif olunmadan ötürülməsi vacib məsələ hesab 
olunur.Eləcə də əks istiqamətdə də informasiyanın geri dönüşü qarşıya 
qoyulan strategiyanın düzgün tətbiqində mühüm rol oynayır.Çünki müəssisə 
rəhbərliyi aşağı strukturlardan əldə edilən informasiyadan mövcud 
vəziyyətin dəyərləndirilməsi və gələcək strategiyanın 
müəyyənləşdirilməsində əsas məqam kimi istifadə edir.Eyni zamanda 
müəssisənin fəaliyyətində neqativ hallara adekvat davranışın tətbiq 
olunması,gələcəkdə baş verə biləcək problemləri öncədən proqnozlaşdırmaq 
və əlavə tədbirlər görmək üçün kommunikasiya sistemlərinin böyük 
əhəmiyyəti var. 

Müasir dövrdə sənayə müəssisələrinin ehtiyac və fəaliyyət növlərinə 
uyğun kommunikasiya sistemləri mövcuddur.Kommunikasiya sistemlərinin 
tətbiqi üçün zəruri olan proqram və aparat təminatının təminatı müxtəlif 
üsüllarla aparıla bilər(satınalma,kirayə və.s).Bununla yanaşı sənaye 
sahələrində bu məqsədlə İT layihələrin tətbiqi də vacibdir.Dünya təcrübəsini 
nəzərə alsaq müəssisələrin proqram təminatında inteqrasiya olunmuş 
sistemlərdən istifadə olunması daha səmərəli hesab olunur.Bununla yanaşı 
müəssisələrdə naqilsiz texnologiyaların(Bluetooth,Wi-
Fi,WİMAX,GPRS,GSD,EDGE və.s) tətbiqi müasir dünya tələbləri ilə 
ayaqlaşmağa imkan verir.Bu həm də müasir dövrdə müəssiələrin ən 
əhəmiyyətli istiqaməti olan informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
böyük rola malikdir. 

Düzgün kommunikasiya sistemlərinin tətbiqi idarəetmə prosesinin 
asanlaşdırılması və daha çevik olmasını təmin etməklə yanaşı əmək 
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xərclərinin də azladılmasında da böyük əhməmiyyətə malikdir.Bu da öz 
növbəsində məhsulun maya dəyərinə təsir etməklə bazarda rəqabət 
qabiliyyətinin artırılmasını təmin edir.İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində 
bu məqamlara geniş rast gəlmək olar.Ümümiyyətlə dünya təcrübəsinə 
baxdıqda görmək olar ki,sənayə sahələrində müasir  kommunikasiya 
sistemlərini qurmuş müəssisələr bazarda böyük üstünlüyə malik olurlar.Bu 
həm də müəssisənin xarici mühitlə əlaqəsinin də səmərəliliyini də təmin 
edir.Kommunikasiya sistemlərinin təkcə təşkilat daxilində deyil,eyni 
zamanda həm bazar iştirakçıları,istehlakçılar,təchizatçılar və.s tərəflər 
arasında da tətbiqi səmərəliliyin artırılmasında böyük rola malikdir. 

ƏDƏBİYYAT 
1. (Ю.В.Алхимов,В.К,Кулешов «Современные коммуникационные 

системы», М,В,Каймакова «Коммуникации в органнзации», www.grandars.ru) 
 

SƏNAYE MÜƏSSİSLƏRİNDƏ KONSALTİNQƏ 
ƏSASLANAN İNSAN KAPİTALININ SƏMƏRƏLİ 

İDARƏ EDİLMƏSİ MEXANİZMİ 
Magistr:      Elmi rəhbər: 
Kərimli Mənsur Polad     dos.İbrahimova S.V. 
I kurs. qrup A7210 

 
Konsaltinq pul müqabilində hər hansı bir şirkətə məsləhət xidmətinin 

göstərilməsidir. Məsləhət, həm də icra xidmətlərini əhatə edə 
bilər. Məsləhətçi üçün bir məsələ ilə bağlı müstəqil və qərəzsiz bir mövqe 
tutmaq çox vacibdir. Məsləhətçi, prinsipcə, istənilən sektora xidmət göstərə 
bilər. Son onilliklər ərzində daha çox iş strategiyası, idarəetmə, təşkilat, 
əməliyyat prosesləri və texnologiyaya yönəldilmiş iş məsləhətləri göstərilir. 

Konsaltinq sənayesinin tarixi, on doqquzuncu əsrin sonları, dünyanın ilk 
işgüzar məsləhət firmaları kimi də tanınan müasir konsaltinq təşkilatlarının 
qurulması ilə başlayır. Konsaltinq sənayesinin ilk günlərində (ABŞ-dan 
başlayaraq Avropaya və dünyanın digər regionlarına keçmişdir) 
məsləhətçilər öz məsləhət xidmətlərini demək olar ki, texniki və maliyyə 
məsələlərinin həllinə yönəltmişdirlər. 

Məsləhətçilik sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərə ümumiyyətlə 
“məsləhətçi” deyilir. Tez-tez, konkret adlar, (məsələn, strategiya 
məsləhətçisi, səhiyyə məsləhətçisi, satın alma məsləhətçisi və s.) müəyyən 
bir məsləhət sahəsi və ya onların sahədəki təcrübələrinin təsvir olunduğu 
biliklərinə istinad edilərək istifadə olunur. Sənayedə fəaliyyət göstərən 
məsləhətçilər əsasən yüksək səviyyəli mütəxəssislərdir. Uzun llər oxuyurlar, 
təlim alırlar, sonra da iş təcrübəsi toplamaqla müəyyən bir sahədə və ya 
müəyyən bir sektorda təcrübəli və peşəkar mütəxəssis titulu 



 

 
202 

qazanırlar. Məsləhətçilər təşkilat daxilində peşəkar bir davranışla işləyən, 
uyğun xüsusiyyətlərə sahib və müştərilərə yüksək səviyyəli xidmət 
göstərməyi bacarırlar. Məsləhətçilər bir məsləhət firmasında işləyə bilər, 
müstəqil bir məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərə bilər və ya konsaltinq bir 
təşkilatda “daxili məsləhətçi” olaraq fəaliyyət göstərər. 

Sektorun əsas xüsusiyyətlərindən biri də məsləhətçi firmaların 
müştərilərilə əlaqəli olduğu “bilik üstünlüyü”dür. Şirkət işçilərinə dilemma 
 (dilemma - mühakimələrdə və adi həyatda insanın eyni iki mümkün 
imkanlardan birini seçmək zərurəti qarşısında qalması) vəziyyətində kömək 
etmək üçün məsləhətçi şirkətlər işə götürülür. Digər bir xüsusiyyət, 
məsləhət şirkətlərinin müstəqil bir tərəf qurmasıdır ki, müştəriyə 
təşkilatlarının mübarizə apardığı problemlərə obyektiv baxış bəxş edə bilər 
və problemə həll yollarını təklif edə bilər. Bir konsaltinq şirkətinin cəlb 
edilməsi, bəzi hallarda, mütəxəssislərin özlərini işə götürəcəyi bir 
təşkilatdan daha sərfəli ola bilər. 

Konsaltinq və ya başqa sahələrin tərəqqisi  üçün insan kapitalının 
inkişafına böyük ehtiyac vardır. İnsan kapitalı bir şirkətin balansında 
göstərilməyən qeyri-maddi aktiv və ya keyfiyyətdir. Bir işçinin təcrübə və 
bacarıqlarının iqtisadi dəyəri  kimi təsnif edilir . Buraya təhsil, təlim, zəka, 
bacarıq, sağlamlıq və işəgötürənlərin sadiqlik və dəqiqlik kimi dəyər verdiyi 
amillər daxildir. 

İnsan kapitalı ümumiyyətlə bir şirkətin insan resursları şöbəsi tərəfindən 
idarə olunur . Bu şöbə işçi qüvvəsinin qazanılmasına, idarəedilməsinə və 
optimallaşdırılmasına nəzarət edir. Digər direktivlərə işçi qüvvəsinin 
planlaşdırılması və strategiyası, işə qəbul, işçilərin təhsili və inkişafı, 
hesabat və təhlil daxildir. 

İnsan kapitalı, xüsusən də qlobal iqtisadi inkişafa daha çox meyllidir. Bu 
səbəbdən inkişaf etməkdə olan yerlərdən daha çox inkişaf etmiş yerlərə 
keçid prosesinin sürəti artır. Bəzi iqtisadçılar bunu “beyin axını” 
adlandırırlar və hər regionu onun mövcud kadr potensialına uyğun 
qiymətləndirirlər.  

İnsan kapitalı təhsil vasitəsilə işçilərin bacarıq və biliklərinin qoyuluşuna 
əsaslanır və insan kapitalına edilən investisiyalar asanlıqla hesablanır. İnsan 
kapitalı menecerləri hər hansı bir investisiya qoyulmadan əvvəl və sonra 
ümumi mənfəəti hesablaya bilərlər. İnsan kapitalının hər hansı bir sərmayə 
gəliri (ROI) şirkətin ümumi mənfəətini insan kapitalına ümumi 
sərmayələrinə bölməklə hesablanır. 

İnsan kapitalı ilə iqtisadi artım arasında güclü bir əlaqə var. İnsanlar 
müxtəlif bacarıq və biliklərə sahib olduqları üçün insan kapitalı 
iqtisadiyyatını inkişaf etdirə bilərlər. Bu əlaqəni insanların təhsilinə nə qədər 
sərmayə qoyulması ilə ölçmək olar. 
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Bəzi hökumətlər insan kapitalı ilə iqtisadiyyat arasındakı bu əlaqənin 
mövcud olduğunu qəbul edirlər və bu səbəbdən heç bir xərc ödəmədən 
yüksək təhsil verirlər. Yüksək təhsilli işçi qüvvəsinin əmək haqları daha çox 
olacaq və onlar daha çox pul xərcləyə biləcəklər. 

Hər şey kimi insan kapitalı da amortizasiyadan kənar deyil. Bu, 
ümumiyyətlə əmək haqqı və ya işçi qüvvəsində qalma qabiliyyəti ilə 
ölçülür. İnsan kapitalının ucuzlaşa biləcəyi ən ümumi yollar işsizlik, zədə, 
zehni tənəzzül və ya yeniliyi izləyə bilməməkdir. 

Xüsusi bacarığı olan bir işçini düşünək. Uzun müddət işsizlik dövründən 
keçərsə, bu ixtisas səviyyəsini qoruya bilməz. Buna görə işçi qüvvəsini 
yenidən işə saldıqda bacarıqları yüksək səviyyədə tələb oluna bilməz. İnsan 
kapitalı tətbiq edilmədiyi təqdirdə dəyər azlacaqdır. 

Dünya Bankının apardığı araşdırmalar müəyyən etmişdir ki, ABŞ-ın 
milli sərvətinin 76 faizini insan kapitalı, 19 faizini istehsal, 5 faizini isə təbii 
resurslar təşkil edir. Avropa ölkələrində isə insan kapitalı 74 faiz, istehsal 24 
faiz, təbii resurslar isə cəmi 2 faiz təşkil edir. Rusiyada isə insan kapitalı 50 
faiz, istehsal 10 faiz, təbii sərvətlər isə 40 faiz səviyyəsindədir. 

“İnsan kapitalı indeksi”ndə Azərbaycanda gənclər sağlamlıq və təhsilə 
davamlı yatırımlar sayəsində məhsuldar yetkin insana çevrilmək imkanına 
malikdirlər. Bu indeksdə 103 ölkənin 2010-2020-ci illər arasındakı dövrdə 
insan kapitalı sahəsində inkişafında Azərbaycan, ən çox irəliləyişə nail olan 
10 ölkədən biri kimi dəyərləndirilib. 

ƏDƏBİYYAT 
1. Valebnikova O.A., İnsan kapitalının idarə edilməsinə yenilikçi bir yanaşma 

intellektual yönümlü konsaltinq yolu ilə. Valebnikova N.V.  // Elm, Texnologiya və 
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RƏQABƏT MÜHİTİNDƏ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN 

BAZAR STRATEGİYALARININ 
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

Magistr:     Elmi rəhbər: 
Məmmədov Elvin Oqtay   dos. İbrahimova S.V. 
I kurs, qrup  A7210 

Rəqabət bazar münasibətlərinə əsaslanır və iqtisadi sisteminin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsir edən əsas amillərdən biridir. Rəqabət 
iqtisadi subyektlər arasında qarşılıqlı şəkildə fəaliyyətin ən mühüm 
üsuludur. Rəqabətin xarakteri və fəaliyyət forması müxtəlif bazarlarda və 
müxtəlif bazar situasiyalarında fərqli olur. Müəssisənin məhsullarının satış 
bazarlarında rəqabətli loyal və rəqabətli istehlakçılar arasında 
fərqləndirilməsi və ayrı-ayrılıqda modelləşdirilməsi mövcuddür. 

Strateji olaraq sənaye müəssisələrinin dinamik inkişafı üçün rəqabət 
qabiliyyətinin artırılmasına vacib üsnür olaraq yanaşılmalıdır. Rəqabətin 
bazarda tarazlıq yaratması üçün dövlət xüsusi rol oynayır. Sənaye 
müəssisələri arasında inhisarlaşmanın olmaması üçün idxal-ixrac 
əməliyyatlarına gömrük struktur orqanları tərəfindən nəzarət edilir. Bu 
prosesin davamlı olması, yəni dinamik inkişafın davam etdirilməsi, ölkənin 
sənaye sahələrinin mövcud  təbii–iqtisadi ehtiyatları və böyük həcmdə 
ümumi əlavə dəyərin yaradılmasına əsaslanan formalaşma prosesinin 
sürətləndirilməsini zəruri edir. 

Sənaye müəssisələrinin rəqabət mühitinə uyğunlaşması və bu 
müəssisələrin maksimum  mənfəət əldə etməsi üçün biznes modellərdən 
istifadə olunur. Bu da onu göstərir ki, intensiv inkişafa və səmərəli rəqabətə 
strateji menecmentin və marketing strategiyasının böyük təsiri vardır. 

Ölkəmizdə sənaye müəssiələrinin rəqabət mühitini yaratmaq üçün  
antiinhisar tədbirlər görülür. Sənaye müəssisələrinin rəqabət mühitinə 
uyğunlaşmaq, həm yeni növ məhsullar, həm də rəqabət qabiliyyətli 
məhsullar istehsal etmək üçün müasir biznes strategiyalarından istifadə 
edirlər. 

Azərbaycanda sənayenin inkişafı üçün yaradılan texnoparkların mühüm 
əhəmiyyəti vardır. Texnopark strukturlarının yaranması və formalaşması 
Azərbaycanda elmi-texniki infrastrukturun modernləşməsinə, elmin, təhsilin 
və istehsalın inteqrasiyasının təmin edilməsinə, innovasiya siyasətinin 
səmərəliliyinin artırılması və iqtisadiyyatın yüksəldilməsinə və ölkəmizin 
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasına müsbət təsir göstərir. 
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Respublikamızda 2016-cı ildən etibarən qeyri-neft sektorunda rəqabət 
qabiliyyətli məhsulların istehsalının artırılması üçün dövlət proqramı qəbul 
olunmuşdur. 

Sənaye müəssiələrinin biznes strategiyasına təsir edən əsas strateji 
ünsürlərdən biri sənaye siyasətidir. Sənaye siyasətinin yerinə yetirilməsi və 
hazırlanması üçün  ümumi və xüsusi alətlərdən istifadə edilir: xüsusi alətlər 
konkret sənaye sferasında tənzimləyici alətlər başa düşülür. Bunlara 
amortizaiya siyasəti, dövlətin tədarük siyasəti, texnoloji siyasət və.s.  

Ümumi alətlərə isə ümumi iqtisadi prosesləri tənzimləyən alətlər (vergi 
siyasəti, pul-kredit siyasəti və s.) aiddir. 

Təbii ki, işlərin səmərəli qurulması üçün mövcud problemlərin həlli 
məsələsinə də diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycan sənayesinin indiki 
durumunun başlıca problemlərinə misal olaraq: resurs çatışmazlığı və 
mövcud resurslardan səmərəsiz istifadə problemləri, struktur problemləri, 
institusional problemlər, ekoloji problemlər, bazar rəqabəti problemləri və.s. 
kimi nüansları nümunə göstərmək olar. Bütün bu məsələlərin müsbət və 
zamanınıda həlli ilə, daha da perspekrivli fəaliyyət nümayiş etdirmək olar. 
Bu sahədə hər bir sahibkarın üzərinə böyük məsuliyyət düşür.  

Dünya Bankının “Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycan 
dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunub, 190 ölkə arasında 25-ci 
yerdə qərarlaşıb. Dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoymaqla Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəlib. Bu da dövlət-
biznes tərəfdaşlığında qarşılıqlı inamı daha da artıraraq, rəqabətqabiliyyətli 
münasibətlərin iqtisadi inkişaf prinsipinə çevrilib.  

Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə həm müharibə şəraiti, həm də COVİD-19 
mübarizəsi mövcuddur,bu zaman ikiqat yüksək peşəkarlıqla çalışmalıyıq. 
Dünya standartlarına tam cavab verəcək keyfiyyətdə məhsul istehsalı ilə 
ixrac potensialımızı artırmalıyıq. Xarici bazarlarda Azərbaycan 
məhsullarının rəqabətqabiliyyətini genişləndirməliyik. Belə tendensiyanı 
sənayenin bütün sahələrində tətbiq etməliyik. Azərbaycan özünün qədim 
neft tarixi ilə (burada xüsusi olaraq, neftin kəmiyyət və keyfiyyəti və 
neftmaşınqayırmasının dünyada birinci yerdə olması), ipək yolu ilə dünyada 
tanınmış bir dövlət olub. İndi də qeyri-neft sektoru üzrə inkişaf tempinə 
diqqət yetirsək, görürük ki, Azərbaycan iri addımlarla irəliləyərək, bir çox 
dövlətləri bu və ya digər formada geridə qoyur.  Lakin bu biz gənc 
mütəxəssisləri arxayın etməməlidir. Biz birləşərək, daha böyük layihələr 
işləməli, dövlətimizə, vətənimizə mənfəət qazandırmalıyıq.   

ƏDƏBİYYAT 
1. B.V.İsmayılov – Strateji menecment ( Bakı-2018) 
2. D.Ə.Vəliyev – Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası (Bakı-2019) 
3. www.azkurs.org ( Rəqabət mühitinin yaradılmasında dövlət proqramları) 
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5.azertag.az/xeber/Dunya_Bankinin_Doing_Business_2019_hesabatinda_Azerb
aycan_dunyanin_en_chox_islahat_aparan_olkesi_elan_olunub 

 
EMAL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN 

ARTIRTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 
Magistr :     Elmi rəhbər:  
Məmmədov Cavid Etibar    dos.Babayev Məzahir Talış 
II-ci kurs.qrup A7219 

 
Emal müəssisələri artıq son illərdə səmərəli fəaliyyət göstərərək məhsul 

istehsalını artırırlar.Bunun əsasında gəlir mənfəətdə artır.Yəni, burda ilk 
olaraq məhsulların keyfiyyət göstəriciləri,yeni satış bazarların tapılması və 
s. Öz müsbət təsirini göstərmişdir.Bu mənada Sumqayıt neft-kimya emal 
müəssisəsinin timsal gətirərək qeyd etmək istərdik ki,2015-ci ildə mənfəət 
göstəricisinə nisbətən bugün 40 faiz artmışdır.Buda onun göstəricisidir ki 
,istehsal olunmuş məhsulun xərcləri azalır,bunun da əsas səbəbləri odur 
ki,yeni texnika,texnologiya tətbiq olunur və bunun nəticəsində istehsal 
olunmuş məhsulun maya dəyərinin aşağı salmağa birbaşa öz müsbət təsirini 
göstərmişdir. 

Iş prosesləri ilə vaxta və pula qənaət etməyə gəldikdə,iş axını 
proseslərinin avtomatlaşdırılması bu hədəflərə çatmaq üçün bir 
açardır.Avtomatlaşdıra biləcəyimiz hər hansı bir iş prosesi,işçimizin daha 
vacib tapşırıqlara daha yaxşı xərclənə biləcəyi vaxtını azad edir.Bu da öz 
növbəsində birinin qiyməti üçün ən azı iki fərqli iş tapşırığının edildiyi 
deməkdir:bu,ətrafdakı bir şirkət üçün böyük qənaətdir. 

Vaxt və xərclər bir iş sahibi kimi ən böyük düşmənlərimizdən biridir.Bu 
iki faktoru işinizin altındakı üstünlüklərdən istifadə etməyi 
öyrənməliyik,rəqiblərimizə bəla gətirən böyük bir maneəni effektiv şəkildə 
aşmalıyıq.Beləliklə şirkətimizə vaxtımıza və pulumuza istədiyimiz yerdə 
qənaət etməyin yenilikçi yollarını axtarmaq həmişə sərfəlidir. 

İqtisadçılar və əməliyyat analitikləri,adətən,iqtisadi əməliyyat 
səmərəliliyini öyrənərkən potensial istifadəsi və maya dəyəri səmərəliliyi 
kimi bəzi digər maliyyə amillərini də nəzərə alacaqlar. 

Ümumiyyətlə,iqtisadi istehsal səmərəliliyi,mümkün qədər ən qənaətcil 
məhsul istehsal etmək üçün bütün mənbələrdən tam istifadə olunduğu 
maksimum tutum səviyyəsinə aiddir.Maksimum istehsal 
səmərəliliyində,müəssisə başqa bir məhsulun istehsalını azaltmaqla əlavə 
potensial imkanları qazanmaq üçün istehsal portfelini ciddi şəkildə 
dəyişdirmədən əlavə vahidlər istehsal edə bilməz. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq təklif olunur ki,emal 
müəssisələrində istifadə olunmuş texnika və texnologiya müasir texnika ilə 
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yeniləşsin.İşçiləriniz nə qədər böyük olsalar da,istehsal müəssisənizdə 
təqdim olunan avadanlıq köhnəlmişsə və ya hətta artıq işləmirsə,onda 
səmərəliliyi artırmaq çətin olacaq.  

Buna görə də istehsal prosesinin daha yaxşı gedə bilməsi üşün müasir 
avadanlıqlara investisiya yatırmağa hazır olduğunuzdan əmin olun.Qabaqcıl 
avadanlıq həm də işçilərinizin zərərlərini düzəltməq və məhsuldarlığı 
artırmaq üçün xərcləri azaltmağa kömək edir.     

ƏDƏBİYYAT 
1. T.Ə.HÜSEYNOV, Ə.A.HÜSEYNOV - Sənayenin iqtisadiyyatı.B.,2000, 

Sənaye müəssisələrinin modernləşdirilməsinin əsas istiqamətləri, 
http://www.lucidchart.com/blog/what-is-process-efficiency  

 
NEFT EHTİYATLARININ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ VƏ 

İNVESTİSİYA SİYASƏTİ 
Magistrant:    Elmi rəhbər: 
Oruclu Nərmin Həbib    dos. Mirheydərova A.İ 
I kurs. qrup A7210 

 
Bu məlum həqiqətdir ki, Yaxın və Orta Şərq təbii ehtiyatların zənginliyi, 

xüsusilə də neft və qaz yataqlarının həcminin nəhəngliyi ilə seçilir və 
ölkəmiz də bu sərvətlərdən öz payına düşəni artıqlamasıyla almışdır. Nəzərə 
alsaq ki, təbii ehtiyatlar tükənən və tükənməyən növlərinə ayrılır və neft-qaz 
ehtiyatları da tükənən və bərpa olunmayan təbii ehtiyatlar kateqoriyasına 
daxildir, bu halda ehtiyatların səmərəli istifadəsi ölkəmiz üçün ən vacib 
məsələlərdən biridir. İqtisadiyyatın davamlı və dayanıqlı inkişafı 
kontekstində bu problem ölkə gündəmində daim aktual və prioritet məsələ 
olaraq qalmaqdadır. 

OPEC-in ən son dövr hesabat bülletinində (2019-cu ilin sonuna olan 
hesabat) Azərbaycanın neft ehtiyatlarının həcmi yenidən qiymətləndirilib və 
bu hesabata əsasən, ölkədə neft ehtiyatlarının həcmi 1,5 mlrd ton yəni, 
təxminən 7 mlrd barrel təşkil edir ki, bu göstərici dünya ölkələri üzrə 
aparılan hesabatda təsdiq olunmuş ümumi neft ehtiyatlarının 0,4 %-nə 
bərabərdir. Ölkəmizdə hasil olunan neftin əsas hissəsi “Azər-Çıraq-Günəşli”  
neft yatağının payına düşür. 

Neft ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi dedikdə nəzərdə tutulan əsas 
məsələlər, maddi-texniki və hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi, innovativ 
qurğu və dəzgahlarla təmin olunma prosesinin təkmilləşdirilməsi, çatdırılma 
və təchizat problemlərinin əsas və alternativ həlli yollarının araşdırılması, 
bu kimi proseslərin səmərəli idarə olunması və s. kimi prosedurlar nəzərdə 
tutulur ki, Azərbaycanda qurulmuş neft-qaz siyasəti bu kimi məsələlərin 
həllinə yönəldilmişdir.  
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Əsasən, Xəzər dənizi hövzəsində mövcud olan yataqlardan hasil olunan 
neft məhsullarıyla tanınan Azərbaycan ilk günlərdən digər xarici ölkələrin 
və onlara məxsus irihəcmli neft-qaz şirkətlərinin  maraq dairəsində 
olmuşdur. Bu da həm xarici, həm milli investisiya axınlarının bu sahəyə 
yönəldilməsinə təkan vermişdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsas rol 
oynayan investisiyaların 80 %-ə yaxını məhz neft sənayesinin payına düşür 
ki, bu xüsusda, neft sənayesinin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə qədər 
əhəmiyyətli yer tutduğu məlumdur.  

Ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə bağlanan 
“Əsrin müqaviləsi” milli neft strategiyasının başlanğıcı olmuş, bir sıra 
beynəlxalq neft sazişlərinin bağlanmasına və bu sayədə müstəqilliyin ilk 
günlərindən xarici sərmayənin ölkəyə axınına, əhəmiyyətli neft-boru 
kəmərlərinin çəkilməsinə, yeni yanacaq-enerji strukturunun qurulmasına, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verən neft fondunun yaradılmasına 
gətirib çıxarmışdır. 

İnvestorlar, iri neft şirkətləri hər hansı bir sahəyə yatırım etmək qərarı 
almadan öncə, obyekt olaraq nəzərdə tutulan ölkə üzrə bir sıra məsələləri 
daha dərindən araşdırır. Araşdırılan amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 
olar: 

Ölkədəki resurs ehtiyatları (əmək ehtiyatları, təbii ehtiyatlar və s.) 
Sosial-siyasi və iqtisadi vəziyyət 
Ölkənin xarici-beynəlxalq siyasəti və əlaqələri  
Ölkənin demoqrafik vəziyyəti və coğrafi mövqeyi 
Seçilən və tətbiq olunan inkişaf strategiyasının istiqamətləri 
Ölkə üzrə qərarların verilməsi prosesi, verilən qərarların təşkili, idarə 

olunması və təmin olunmasında özəl və dövlət sektorlarının 
nümayəndələrinin və ictimaiyyətin iştirakı və s. 

Azərbaycanın investisiya siyasətinə nəzər yetirdikdə görünür ki, əsasən, 
xarici investorların cəlb edilməsində daha maraqlı olan ölkəmiz bu 
istiqamətdə bir sıra tədbirlər də həyata keçirir. Ümumiyyətlə xarici 
sərmayənin cəlb edilməsi və onlara əlverişli şəraitin qurulması üçün bu 
tədbirlərin təşkili önəmlidir. İlk növbədə, ölkəyə investisiya etməkdə 
maraqlı olan xarici sərmayədarların fəaliyyətinin təmin olunması cəhətdən 
əlverişli hüquqi bazanın formalaşdırılması və hüquqi normaların 
müəyyənləşdirilməsi vacibdir ki, bu xüsusda qəbul olunmuş “İnvestisiya 
fəaliyyəti haqqında”, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, “Xarici 
investisiyanın qorunması haqqında” qanunları, Gömrük və Əmək 
məcəllələrini misal göstərmək olar. İkinci məsələ, Azərbaycanın beynəlxalq 
müqavilə, sazişləri imzalaması və müxtəlif əhəmiyyətli konvensiyalara 
qoşulmasıdır ki, nəticədə digər dövlətlərin müəyyən etdiyi qaydalar və 
müddəalarla razılaşdığını bəyan etmiş və öhdəçilik götürmüş olur. Üçüncü 
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məsələ isə odur ki, Azərbaycan digər dövlətlərlə müxtəlif təkliflər və 
sahələr üzrə qarşılıqlı müqavilə və sazişlərə imza atır. Buna misal olaraq isə, 
qarşılıqlı investisiya təşviqi, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, 
daşınma, paylanma və bu kimi digər proseslərdə maksimum əlverişli 
şərtlərin təmin olunması məsələlərini göstərmək olar.  

Ölkədə xarici sərmayə axınının təşkili təkcə makroiqtisadi stabilliyi və 
milli valyuta məzənnəsinin stabilliyini təmin etməklə qalmır, eləcə də, 
ölkədə beynəlxalq əhəmiyyətli şirkətlərin paylarının olması nəticəsində 
dünya standartlarına uyğun idarəetmə sistemi təcrübəsinə malik olmağa, 
müxtəlif əməkdaşlıq müqavilələri əsasında dünya bazarına neftin 
çıxarılması prosesini asanlaşdırmağa da şərait yaratmış olur.  

Bununla yanaşı, neft sənayesində investisiya qoyulmasında müəyyən 
risklər və təhlükələr də mövcuddur. Bunlara əsasən, yataqların geoloji 
xarakteristikalarının araşdırılması və hesablanmasında diqqətsizlik 
nəticəsində ortaya çıxan səhvlər, yataqların açılması və qazma proseslərində 
baş verən qəzalar, dünya neft bazarında mövcud olan müəyyən marka neftə 
tələb və təklif dəyişkənliyi və qeyri-müəyyənliyi, neftin daşınması, 
paylanması, nəql olunmasında baş verən çətinliklər və s. nümunə olaraq 
göstərilə bilər. 

Bütün bu proseslərin fonunda onu bildirmək olar ki, ümumiyyətlə 
ölkəyə sırf bir sahədə investisiya axınının cəlb olunması və iqtisadiyyatın 
ancaq bir sahə üzrə ixtisaslaşması ilə davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq 
mümkün deyil. Sadəcə müəyyən bir dövr üçün əldə olunan nailiyyətlər neft 
ehtiyatlarının bir gün tükənə biləcəyi həqiqətini dəyişdirmir və bu dövr 
ərzində qazanılan investisiyaların yenə də sırf bu sahə üzərinə 
yönləndirilməli olduğuna dəlalət etmir. Bu, həm də ölkənin yalnızca bir 
sənaye sahəsindən asılılığına da gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən də, 
fikrimcə iqtisadiyyatın digər sahələrinə də diqqət və sərmayə ayrılmalı və 
neftin xammal şəklində satışından, nəqlindən və hasilatdan əldə olunan 
sərmayə neft sənayesinin digər sahələrinin (məsələn, neft emalı sahəsi, 
maşınqayırma və digər əlaqəli olan sahələr) inkişafına yönləndirilməli, 
bununla sırf xam neftdən asılılıq azaldılmalıdır. Daha sonra bu sahələrdən 
də əldə olunan gəlirlər hesabına qeyri-neft sektorunun da inkişafına təkan 
verilməli və neft sənayesi ilə yanaşı qeyri-neft sektoruna aid olan sahələr də 
mütəmadi inkişafa yönəldilməlidir. 

Xüsusilə də, son dövrlərdə Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğaldan 
azad olunması prosesində Azərbaycanın yeritdiyi uğurlu siyasət nəticəsində 
işğal altında olan torpaqların hərbi və siyasi yolla geri qaytarılmasından 
sonrakı mərhələdə, artıq digər sənaye və xidmət sahələrinin inkişafı qarşıda 
duran prioritet məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bununla da, həm neft 
ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və idarə edilməsinə, həm əvvəldə qeyd 
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edildiyi kimi xam neftdən asılılığın azaldılmasına, həm də neft-qaz 
sektorunun inkişafı ilə yanaşı qeyri-neft sektorunun da dayanıqlığına və 
davamlılığına, bununla paralel olaraq milli iqtisadiyyatın artan templə 
davamlı inkişafına nail olmaq mümkündür. 

ƏDƏBİYYAT 
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ELM VƏ TƏHSİLİN İNTEQRASIYASI MODELİ 

ƏSASINDA SƏNAYE SAHƏSİNİN İQTİSADİ 
İNKİŞAFININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Magistr:     Elmi rəhbər: 
Mirzəyev Murad Mahir    dos.İbrahimova S. V. 
I kurs. qrup A7210. 

 
Müasir dünyanın inkişaf axarında təkcə insanları deyil, bəlkə də bütöv 

bir xalqı dəyişə bilən ən böyük amil elm və təhsildir. Bu səbəbdən dünya 
ölkələri təhsilin inkişafına xüsusi diqqət ayırır. Təhsilin səviyyəsini artırmaq 
üçün yeni-yeni üsullar tətbiq edlir, büdcənin böyük bir hissəsini elmin və 
təhsilin inkişafına ayırırlar. Belə bir deyim var: İqtisadiyyatın açarı 
texnikada, texnikanın açarı texnologiyada, texnologiyanın açarı elmdə, 
elmin açarı isə təhsildədir. 

İnkişaf etmiş təcrübə göstərir ki, hal-hazırda elmin köməyi olmadan 
ölkənin və millətin dünya miqyasında tanınmasına, dünya bazarına elm 
tutumlu məhsulların çıxarılmasına və ən əsası beynəlxalq aləmdə layiqli 
mövqe tutmağa nail olmaq mümkün deyil. Cəmiyyətdə baş verən hər bir 
tərəqqi əsasən iki mərhələdən keçir. Birinci mərhələdə - təhsil, elm və elmi 
biliklər. Bu mərhələdə elm və təhsil cəmiyyətin inkişafının əsasını təşkil 
edir. İkinci mərhələ - elm və təhsilin nəticələrinin istehsalatda 
reallaşmasıdir. 

Bu gün ali məktəblərdə güclü elmi mühitin yaradılması, elmi-tədqiqat 
institutlarına xüsusi diqqət göstərilməsi önəmli məsələyə çevrilmişdir. ABŞ 
və Qərbi Avropa ölkələri elm və təhsilin inteqrasıyasını çoxdan 
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gerçəkləşdirmiş, ali məktəblərdə güclü beyin mərkəzləri və intellekt mühit 
yarada bilmişdirlər. Buna görə də ali məktəb mütəxəssisləri dünya 
standartlarına cavab verən, güclü elmi potensialı olan kadrlar kimi yetişirlər.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da elm və təhsilin 
vəhdəti pirioritet vəzifələrdən hesab edilir. Mövcud bilikləri tədris etməklə 
kifayətlənməmək, həmçinin tələbələrdə elmi axtarışlara maraq oyatmaq 
professor və müəllim heyətimizin diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. 
Elm və təhsilin inteqrasıyası ilə bağlı Avropa İttifaqı ölkələrinin, Harvard, 
Oxford, Stanford və Kembric kimi tanınmış elmi mərkəzlərin təcrübəsinin 
əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etməliyik. Bu təcrübənin öyrənilməsi və 
ölkəmizdə tədbiqində prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 16 aprel tarixində 
təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə 
təhsili” üzrə dövlət proqramının xüsusi rolu olmuşdur. Bu proqram 
Azərbaycan hökümətinin uğurlu layihələrindən birinə çevrilmişdir.  

“Azərbaycanda təhsil lazimi səviyyədədir. Savadlılıq təxminən 100%-
dir. Bu elmin inkişafı üçün əsas bazadır” fikrini söyləyən Prezident İlham 
Əliyev dinamik iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə və cəmiyyət həyatının 
bütün sahələrində mütərəqqi islahatların aparılmasına etibarlı təminat 
yaratmışdır. Azərbaycanın mövcud iqtisadi potensialını intellektual sərvətə - 
insan kapitalına çevrilməsi əsas strateji kurs elan edilmişdir. Dövlət başçısı 
öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd etmişdir ki, biz gələcəyimizi neft amili 
üzərində qura bilmərik. Çünki bu təbii sərvətdir, tükənə bilər. Ölkə 
iqtisadiyyatı tükənməyən sərvət olan elm üzərində qurulmalıdır.  

Müstəqillik dövründə sənayenin inkişafında neft-qaz sektoruna cəlb 
edilən xarici investisiyalar  həlledici rol oynamış və bu sahənin inkişafı 
sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan vermişdir. Zaman keçdikcə 
Azərbaycanda sənayeləşmənin tempi yüksəlmiş, sənayenin infrastruktur 
təminatı daha da yaxşılaşdırılmışdır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, ölkələr 
inkişaf etdikcə sənayenin artım tempi yüksəlir, aşağı texnologiyalı yüngül, 
yeyinti və mebel sənayesi öz mövqeyini metallurgiya, maşınqayırma və 
avadanlıq istehsalı sahələrinə verir. Ən son mərhələdə elektronika, əczaçılıq 
və kosmik sənaye kimi yüksək texnologiyalı sahələr sənayenin inkişafında 
mühüm rol oynayır.  

Tarixi faktları əsas götürərək deyə bilərik ki, uzun bir inkişaf yolu 
keçmiş sənaye dünyada iqtisadi inkişafın mühərrikinə çevrilmişdir. 
Sənayeləşmə təkcə istehsalın sürətli artımına deyil, eyni zamanda, insanların 
rifahının yüksəlməsinə də səbəb olmuşdur. Bu da sənayenin həm iqtisadi, 
həm də sosial və elmi aspektlərlə bağlı olduğunu göstərir. Əksər ölkələrdə 
olduğu kimi Azərbaycanda da sənaye iqtisadi siyasətin başlıca 
istiqamətlərindən hesab olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 
oktyabr 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
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Respublikasında sənayenin ikişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı” sənayenin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdə, bu 
sahədə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaqda böyük rol oynamışdır. 
Hazırda ölkəmizdə sənaye iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı üçün 
əsas stimullaşdırıcı amildir.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində olduğu kimi ali məktəblərlə iş 
dünyası arasındakı əməkdaşlıq qarşılıqlı fayda verməklə yanaşı, həm də 
tələbələrin daha rahat iş tapmalarına imkanlar yaradır. Bu sahədə kadr 
hazırlığını həyata keçirən universitetlərin, eləcə də sənaye müəssisələrinin 
üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Dünya ölkələri, xüsusi olaraq da Türkiyə 
təcrübəsindən geniş istifadə olunur. Ali təhsil müəssisələri ilə sənaye 
müəssisələri arasında tanışlıq görüşləri keçirilir, elmi-praktiki konfranslar, 
seminarlar təşkil edilir. Bu da bilik və texniki imkanlar baxımından yaxşı 
yetişmiş kadrların hazırlanmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  

Hal-hazırda ölkəmizdə yeni sənaye müəssisələri, yeni sənaye parkları və 
s. yaradılır. Bu sənaye sahələrinin güclü, peşəkar kadr potensialı ilə təchiz 
edilməsi məsələsi də əsas prioritetlər sırasında xüsusi yer almışdır. Bu 
tendensiyanın həyata keçirilməsilə, sənayedə iqtisadi inkişaf tempi daha da 
yüksələcəkdir. Yeni yaranmış sənaye sahələrinin kadr potensialı təminatı 
eyni zamanda, ölkədə işsizlik probleminin həll olunmasına zəmin yaradır. 
Bu sahədə aparılan güclü siyasət dövlətin iqtisadi maraqlarını təmin etməklə 
yanaşı, həm də ölkə vətəndaşlarının sosial-iqtisadi qayğılarını təmin 
edəcəkdir. Buna görə də elm və təhsilin inteqrasıyasının mütəmadi olaraq, 
ön plana çəkilməsi, yeni sənaye sahələrinin iqtisadi gücünün artırılması 
məqsədilə, xarici təcrübədən istifadə daha mütərəqqi modellər əsasında 
qurulmalıdır. 

ƏDƏBİYYAT 
1. AMEA ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 

“Elm və təhsilin vəhdəti: Qlobal çağırışlar və lokal imkanlar” mövzusunda elmi 
konfrans materialları. 

2. Azərbaycan qəzeti: “Elm və təhsilin vəhdəti insan kapitalının əsasıdır” 
məqalə. 

3. S.V.İbrahimova, “Qeyri-Neft Sənayesinin İqtisadiyyatı”, Bakı 2020, VIII 
fəsil, səh 161-165.  
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“İCTİMAİ ELMLƏR” BÖLMƏSİ 
 

ADNSU-100 
MƏZUNLARIMIZ MİLLİ QÜRURUMUZDUR... 

Tələbə:  
Abdullayeva Həcər Vidadi 
qızı, III kurs, qr.633.18 

 Elmi rəhbər: 
Sevda Əmirova 

 
XXI əsr yüksək intellekt, dərin təfəkkür, modernləşmə, iqtisadi 

imkanların insan kapitalına çevrilməsi və yeni informasiya texnologiyaları 
əsridir. Prezident İ.Əliyevin dediyi kimi, dünya ölkələrinin dinamik inkişafı 
əmək resursları, təbii sərvətlərlə deyil, bilik və informasiya texnologiyaları 
ilə müəyyən edilir. Azərbaycan özünün dinamik inkişafının yeni dövründə-
insan kapitalı və modernləşmə dövründə uğurla inkişaf edir.  Elmi və 
texniki sahədə yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığında xüsusi xidməti olan 
ADNSU yarandığı gündən yanacaq-enerji və neft-kimya kompleksi sahələri 
üçün yüksək ixtisaslı mühəndis və elmi kadrların hazırlanması istiqamətində 
fəaliyyət göstərmiş, təhsil prosesinin, elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində 
uğurlar qazanaraq SSRİ-nin, dünyanın qabaqcıl texniki ali təhsil 
müəssisəsinə çevrilmişdir.  

ADNSU-nun tarixi 1888-ci ildən-Bakıda Sənət Məktəbinin 
yaradılmasından başlayır. 1896-cı ildə Sənət Məktəbi Bakı Aşağı Səviyyəli 
Mexaniki və Kimya-texniki Məktəbinə, 1905-ci ildən isə Orta Mexaniki-
Tikinti Məktəbə çevrilmişdir. 1920-ci il noyabrın 14-də  AİK zərbaycan 
İnqilab Komitəsinin Bakıda Politexnik İnstitutunun yaradılması haqqında 
dekreti elan edildi. 1920-1934-cü illər ərzində, 15 illik fəaliyyəti dövründə 
İnstitut 2614 mühəndis, o cümlədən 144 geoloq, 326 neft-mədənçi, 167 
kimyaçı-texnoloq, 284 neftçi-texnoloq, 229 mexanik, 344 inşaatçı-memar, 
256 maşınqayıran, 252 energetik, 76 nəqliyyatçı və 28 hidrotexnik 
hazırlamışdır. 20 illik fəaliyyəti ərzində İnstitut 6257 mühəndis 
hazırlamışdır.1991-1995-ci illərdə bakalavriat səviyyəsinə 7168 nəfər, 
1996-2000-ci illərdə 6652 nəfər qəbul olunmuş, məzunların sayı isə 
müvafiq olaraq 7220 nəfər və 6484 nəfər olmuşdur. 1997-2001-ci illərdə 
magistraturaya 983 nəfər qəbul olunmuş, 443 nəfər bu səviyyədə təhsilini 
bitirmişdir.  

Hal-hazırda GK fakültəsində 5 ixtisas üzrə təhsilin əyani və qiyabi 
şöbələrində ümumilikdə 1004  tələbə təhsil alır-onlardan 960 nəfəri əyani, 
34 nəfər isə qiyabi şöbənin tələbəsidir. QNMF-də bakalavr pilləsində 1600 
tələbə, o cümlədən 119 əcnəbi tələbə təhsil alır-onlardan 1493 tələbə (110 
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əcnəbi) əyani, 107 nəfər isə (9 əcnəbi) qiyabi təhsil alır. KTF-də əyani 
şöbədə 1012 nəfər, qiyabi şöbədə  5 nəfər təhsil alır.  NMF-də bakalavriat 
səviyyəsində təhsil alan əyani və qiyabi tələbələrin sayı 1248 nəfərdir, 
magistratura səviyyəsində 78, doktorantura səviyəsində 32 nəfər təhsil alır. 
EF-də yarandığı gündən 43 mindən çox mütəxəssis, o cümlədən 3 mindən 
çox bakalavr, 200 magistr hazırlanmışdır. İTİF-də bakalavr səviyyəsində 
3017 tələbə - 2962 nəfər əyani, 55 nəfər isə qiyabi şöbədə təhsil alır. İMF-
də 4 ixtisas üzrə ümumilikdə 806 nəfər tələbə təhsil alır-onlardan 713 nəfər 
əyani şöbədə, 93 nəfər isə qiyabi şöbədə təhsil alır-fakültədə təhsil alan 
əcnəbi tələbərin sayı isə 21 nəfərdir.  

Azərbaycanda sənayenin, iqtisadiyyatın, elmin, elmi-texniki tərəqqinin 
inkişafında xüsusi rol oynamış ADNSU dövlətçiliyin sadiq keşikçisi olmuş, 
neft sənayesinin inkişafında mühüm və əvəzedilməz rol oynamışdır. 
Azərbaycanın ən görkəmli şəxsiyyətləri, tanınmış neftçilər və sənaye işçiləri 
məhz bu ali məktəbdə təhsil almışlar-dünya neft sənayesinə misilsiz 
töhvələr vermiş  korifeylərin əksəriyyəti bu ali məktəbin məzunlarıdır.  

 
ЖИЗНЬ,  ДОСТОЙНАЯ  ПОДРАЖАНИЯ 

Tələbə:     Elmi rəhbər:                                                  
Кязимов Роман Фазиль оглы  ст.преп. С.Ф.Юсифова 
IIкурс, группа 650.19  

 
Генерал, о котором пойдет речь, будучи выпускником нашего 

университета стоял у истоков советской космонавтики. Знакомство 
Керимова с радиотехникой было весьма интересным. Как-то проходя 
возле здания Исмаилия, Керимов вдруг услышал звуки музыки, 
доносящиеся из второго этажа, словно целый оркестр давал концерт. 
Как позже выяснилось это было радио - новое на тот период 
изобретение человечества. Дядя, объяснив ему принцип работы новой 
техники, подарил радиодетектор. Слушание радио в наушниках быстро 
приелось, и он смастерил усилитель для репродуктора. Ночами сидя в 
радиоузлах, чинил технику, зарабатывал деньги для своей семьи.   

Окончив среднюю школу №8 в городе Баку К.Керимов поступает в 
Индустриальный институт в Новочеркасске, а через три года 
переводится в АзИИ.  Завершив учебу в институте и далее, получив 
звание техник-лейтенант, он занимается приёмом знаменитых 
“Катюш” (3-тий рейх называл их оргАн Сталина).  После окончания II 
-ой мировой войны К.Керимов занимался в основном ракетами-от 
немецких ФАУ, до тех которые, потом донесут человека в космос. 
Навсегда связав свою жизнь с космонавтикой и поднявшись до 
должности председателя Государственной комиссии по пилотируемым 
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полетам, он прошел сложный путь от лейтенанта до генерала-
лейтенанта артиллерии, и получил множество наград таких как Герой 
Социалистического Труд, орден Ленина, орден Славы и др. Главными 
его достижениями были спутниковые системы Молния и Метеор, 
стыковка советских кораблей космос 186 и 188, Стыковка кораблей 
Союз-Аполлон по программе Интеркосмос, и конечно его магнум опус 
станция Мир, 25 лет он принимал решения о запуске ракет в космос, и 
лично провожал космонавтов. К.Керимов был военным человеком, не 
боявшимся возражать даже Брежневу. Как говорил Борис Черток, с 
самых первых лет его отличало чувство величайшей ответственности 
за порученное дело. Максим Леонов рассказывал о нём, как о человеке 
не боявшимся ответственности. Наталья Королёва говорила: «Меня 
восхищают некоторые его черты, как аналитический склад ума, и 
чтобы он не говорил у него всегда сохранялась ясность мысли, и 
необычайная преданность своей стране народу и семье». Его знали 
лично все космонавты ведь благодаря ему они совершили свою 
миссию, и вернулись домой. Гейдар Алиев лично оценил заслуги 
Керимова. Самое главное, находясь далеко от своей Родины, он 
никогда не забывал о ней. Хорошо знал историю своей страны. В 2007 
году была выпущена почтовая марка к 90-летию Керим Алиевича. 
Таков был путь Азербайджанца, оставившего свой след в истории.  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что Азербайджан 
не случайно вошел в число немногих в мире космических стран. В 
2010 году было создано Открытое акционерное общество 
"Азеркосмос". 8 февраля 2013 года на орбиту был выведен первый 
телекоммуникационный спутник Азербайджана "Azerspace-1", и через 
пять лет уже второй. Я уверен, что в будущем в Азербайджане будет 
больше таких людей, как Керим муаллим, и в том числе выпускники 
нашего прекрасного университета! 

 
PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV BÖYÜK QAYIDIŞIN 

MEMARIDIR... 
Tələbə:  
Xanlayeva Sevil Yalçın qızı, 
qr.711.19 

 Elmi rəhbər: 
Sevda Əmirova 

 
 

Bəşəriyyətin bu gün üzləşdiyi böhran hamını narahat edir-narahatlıq 
doğuran məsələlərdən biri də dünyanın hər yerində xalqlar arasında yaşanan 
problemlər və onu aradan qaldırmaq üçün seçilən vasitələrdir. Biz 
bəşəriyyətin tarixində heç vaxt olmayan bir dönüş mərhələsində, 
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bəşəriyyətin bəlkə də milyon il bundan sonrakı taleyinin həll olunduğu bir 
vaxtda, insanın bioloji növ kimi təkamülünün istiqamətinin müəyyənləşdiyi 
bir mərhələdə yaşayırıq. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, əgər hər kəs 
öz şəxsi məsuliyyətini başa düşsə və onu yerinə yetirsə, əgər biz gücümüzü 
birləşdirsək və hiss etsək ki, birgə işləyə bilərik, onda bu gün qarşımızda 
duran problemləri həll edə bilərik.  Sentyabrın 27-də ölkə prezidentinin 
xalqa müraciəti yeni həyatın başlanmasına çağırış oldu.  Hamı dərk etdi ki, 
insan üçün  ən böyük nemət özünə məxsus olmaq bacarığıdır. Ədalətin zəfər 
çaldığı dünyanın memarı olan Prezidentimiz öz adını Azərbaycan tarixinə 
qızıl hərflərlə yazdı, “Böyük Qayıdış” əsərinin müəllifi oldu. Müstəqillik 
əldə edən ölkənin üzləşdiyi çətinlikləri ilk vaxtlardan yaşayan, dövlətimizə 
qarşı olan ikili standartlarla mübarizə aparan dövlət başçısı uzun illərdən 
sonra nəhayət ki, qarşımızda dayanan problemin həllinə yeni yanaşmanı 
bəyan etdi, Azərbaycan dövlətçilik tarixinin, bütövlükdə dünya tarixinin 
yeni mərhələsinin fəlsəfəsini yazmağa başladı. Tarixin inkişafının müxtəlif 
dövrlərində ayrı-ayrı xalqları, ümumiyyətlə bəşəriyyəti  məhv olmaqdan 
xilas etmək üçün Ulu Tanrının seçim etdiyi peyğəmbərlər olmuşdur-məhz 
onlar bu böyük missiyanı öz üzərilərinə götürərək İnsanlığı xilas etmişlər-
XXI əsrdə bu şərəfli işi yerinə yetirmək missiyası Prezident İlham Əliyevə 
nəsib oldu. Bu ağır missiyanı sentyabrın 27-də Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev öz üzərinə götürdü və təkcə Azərbaycanın deyil, həm də bölgənin, 
bəlkə də dünyanın ən yeni tarixini yazmağa başladı və yaranmasına ehtiyac 
duyulan Yeni dünyanın memarı oldu. Qərb, xristian dünyası bizim böyük 
Qayıdışımızdan, bu Qayıdışın memarı olan Ali Baş Komandanımızın böyük 
sərkərdəliyindən, qətiyyətliliyindən narahatdır-bu gün torpaqlarımızı yadelli 
düşmənlərin tapdağından xilas etmək üçün başladığımız zəfər yürüşü onları 
məyus edir. Bu tarixi Qayıdışdır, tarixi ədaləti bərpa etmək, tarixin müxtəlif 
dövrlərində  xalqımıza qarşı olan haqsızlığın aradan qaldırılması üçün Ali 
Baş Komandanın başladığı müqəddəs işdir. İlkin olaraq 2020-ci ildən 1988-
ci ilə Qayıdış olmalıdır-işğal olunmuş 20 faiz torpaqlar geri qaytarılmalı, öz 
dədə-baba yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımız öz torpaqlarına 
dönməlidirlər. İkinci mərhələdə Qayıdış yürüşü 1988-ci ildən 1918-ci ilə 
olmalıdır-torpaqlarımızın İrəvanla başlanan parçalanması kimi tarixi 
ədalətsizlik bərpa edilməlidir. Üçüncü mərhələ 1918-ci ildən 1800-cü ilə-
rusların Qafqaza gəlişi ilə başlanan zaman-zaman itirdiyimiz torpaqlarımıza 
Qayıdış olmalıdır.  

Sentyabrın 27-dən ölkəmizin, bölgənin, bəlkə də dünyanın yeni tarixini 
yazan Azərbaycan Respublikasının prezidentinin verdiyi müsahibələrdə, 
xalqa müraciətində dünyaya bir mesaj var: bizim yeni dünyaya, bu dünyanın 
yaratdığı yeni elmə ehtiyacımız var, bu elm süni yaradılan maraqlara xidmət 
etməyəcək və zorakılığı müdafiə etməyəcəkdir-o bizə ən gözəl olanlarla 
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qovuşmağa, yeni qanunlarla, yeni əxlaq norması ilə,  qəmə və narahatçılığa 
yox, həqiqi tədqiqata söykənən incəsənətlə yaşamağa kömək edəcəkdir.  

 
H.Z.TAĞIYEVİN BAKIDA İLK TEXNİKİ TƏHSİL 

OCAĞININ YARANMASINDA ROLU 
Tələbə:                                                   Elmi rəhbər:                                                  
Musayeva Aygün Rafiq qızı                 professor Nuriyeva İ.T  
II kurs, qrup 693.19 
 

H.Z.Tağıyev zəngin sahibkar olmaqla yanaşı  XIX əsrin ikinci yarısı - 
XX əsrin əvvəllərində ölkəmizin iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında müstəsna 
xidmətləri olmuş böyük şəxsiyyətdir. Dövrün digər varlı sahibkarlarından 
fərqli olaraq H.Z.Tağıyev zəhməti və ağlı hesabına qazandığı sərvətini 
ömrünün sonuna kimi Azərbaycan xalqının maariflənməsinə və inkişafına 
sərf etmişdir.  

1988-ci ildə Bakıda ilk şəhər Sənət Məktəbi açılmışdı. XIX əsrin 80-90-
cı illərində Bakıda ilk “neft bumu” sənaye və tikinti sahələrinin inkişafına 
təkan vermiş, ixtisaslı texniki kadrlara təlabat yaratmışdı. H.Z.Tağıyev 
“Kaspi” qəzetində Bakı Sənət Məktəbinin orta texniki məktəbə çevrilməsi 
təşəbbüsü ilə çıxış edir və bütün xərcləri öz öhdəsinə götürür. 1896-cı ildə 
Cənubi Qafqazda ilk olan Bakı İbtidai mexaniki-kimya-texnika Məktəb 
yaradılır və H.Z.Tağıyev bu məktəbin fəxri qəyyumu olur. 1898-ci ildə 
H.Z.Tağıyevin dəstəyi sayəsində Bakı Duması bu məktəb üçün yeni binanın 
inşası haqqında qərar verilir. Məşhur memar İ.V.Qoslavskinin layihəsi 
əsasında dövrün müasir standartlarına cavab verən ləvazimatlarla təmin 
edilmiş indiki ADNSU-nun əsas tədris korpusunun yerləşdiyi binası inşa 
edilir. H.Z.Tağıyev 1900-cu ildə yekunlaşan bu işlərin görülməsində xeyli 
vəsait xərcləmiş və məktəbə öz hesabına yaratdığı kimya labaratoriyasını 
hədiyyə etmişdi. H.Z.Tağıyev Məktəbdə təhsil alan kasıb tələbələr üçün öz 
adına 2 təqaüd təyin etmişdi və azərbaycanlı tələbələri texniki ixtisaslarda 
təhsilə cəlb etmək məqsədi ilə  4 azərbaycanlı yoxsul tələbənin təhsil haqqı 
üçün 234 rubl ayırmışdı. 1897-ci ildə H.Z.Tağıyevin təşəbbüsü ilə Məktəbin 
nəzdində müsəlmanların yazıb-oxuma öyrənməsi üçün axşam kursaları 
açılmış və fəaliyyəti üçün 3000 rubl vəsait ayırmışdı. Bu  fəaliyyətlərinə 
görə 1907-ci ildə rus çarı II Nikolay  H.Z.Tağıyevə Həqiqi Mülki Müşavir 
rütbəsi vermiş, Bakı şəhər Duması isə H.Z.Tağıyevin Müşavir formasında 
portretinin hazırlanması və Məktəbin akt zalında asılması haqqında qərar 
qəbul etmişdi. 1901-ci ildə Məktəbin nəzdində inşaat bölməsi də açılmışdı. 
Məktəb rəhbərliyinin, şəhər Dumasının çoxillik əməyi və H.Z.Tağıyevin 
maddi dəstəyi sayəsində 1905-ci ildə İbtidai texniki Məktəb çevrilərək Bakı 
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Alekseev Orta Mexanika-inşaat-texniki məktəbi olur. Məktəbə Rusiyanın 
şəhərlərindən Y.Y.Skibinski,  P.A.Saxanovskiy, D.V.Bryanov, A.F.Nikulin, 
Y.İ.Keylixis kimi məşhur mühəndis və pedaqoqların, eləcə də məşhur 
ustaların cəlb edilməsində H.Z.Tağıyevin böyük xidməti olmuşdu. 
Məktəbdə Rusiyanın digər bölgələrindən tələbələr təhsil almağa gəlirdi. 
Məktəb dört illk təhsil verirdi. Məktəbdə fizika, kimya, həndəsə, 
triqonometriya, termodinamika kimi ümumi fənlər, eləcədə ixtisas fənləri 
kimi inşaat, materialların müqaviməti, maşın detalları, elektromexanika, 
geologiya, geodeziya, neft texnologiyası, qazma işi, Abşeron yarmadasının 
geologiyası kimi fənlər tədris olunurdu. 1913-cü ildə Məktəbin 25-illiyi ilə 
əlaqədar olaraq H.Z.Tağıyev və onun bu fəaliyyətini dəstəkləyən digər 
şəxslərlə birlikdə faizindən tələbələrə onun adını daşıyan təqaüdlərin 
verilməsi üçün pul vəsaiti  təqdim etmişdi. H.Z.Tağıyevin adına 1914-cü 
ildə təsis edilmiş təqaüdlər 1918-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. I Dünya 
müharibəsi illərində Məktəbin müəllim, usta və tələbə heyyəti cəbhə və 
hərbi sənaye üçün avadanlıqların istehsalında böyük işlər görmüşdü. 1917-
ci ildə Məktəb Politexnik Məktəbinə çevrilir. 1920-ci ildə isə bu Məktəbin 
bazasında Azərbaycanda ilk texniki ali məktəb – sonralar Neft və Kimya 
İnstitutu, Neft Akademiyası və müasir ADNSU-ya çevriləcək Politexnik 
İnstitutu yaradılmışdır.  

 
       BAKI TEXNİKİ MƏKTƏBİNDƏN BAŞLAYAN YOL 
Tələbə:                                                    Elmi rəhbər:                                                  
Mərdanlı Elnarə Anar qızı                      professor Nuriyeva İ.T  
II кurs, qrup 695.19 

 
Dünyada “AZİİ” brend adı ilə tanınan ADNSU böyük tarixi yol 

keçmişdir. Bu təhsil ocağı öz başlanğıcını 1888-ci ilin 1 iyulundan – Qafqaz 
Tədris dairəsinin sərəncamı ilə Bakıda şəhər sənət məktəbinin açılmasından 
götürür. XIX əsrin 80-ci illərində “neft bumu” Bakıda, bütün Qafqaz 
bölgəsində tikinti, sənaye sahələrinin inkişafına və ixtisaslı texniki kadrlara 
ehtiyacın artmasına səbəb olmuşdu. 1896-ci ilin 1 sentyabrında Bakı sənət 
məktəbi yenidən təşkil edilərək Bakı ibtidai mexaniki-kimya-texnika 
məktəbinə, 1901-ci ilin iyulundan isə məktəbin kimya bölməsi yerinə inşaat 
bölməsi yaradılaraq “İbtidai mexanika-inşaat texniki məktəb”ə çevrilir. 
1898-ci ildə İ.Qoslavskinin layihəsi əsasında 1900-cu ildə məktəbin  
qabaqcıl tədris laboratoriyaları ilə təhciz edilmiş ikimərtəbəli binası tikilir. 
Uzun sürən çalışmalardan və məktəbin ilk müdiri M.İ.Mixaylevskinin şəxsi 
təşəbbüsləri ilə 1901-ci ilin 1 yanvarında məktəb Bakı Orta Mexanika-inşaat 
texniki məktəbə çevrilir. Texniki məktəbin yaradılması və inkişafında 
məktəbin fəxri qəyyumu H.Z.Tağıyevin böyük xidmətləri olmuşdur. Qafqaz 
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Tədris dairəsinin sərəncamı ilə 1909-cu ildə məktəbin nəzdində Rusiyada 
ilk olan heykəltaraşlıq və daşyonma üzrə sənət məktəbi də yaradılır. 1910-
cu ildən məktəbin mexaniki bölməsində neft-texniki və elektromexanika 
ixtisasları tədris edilməyə başlanır. Qısa müddətdə bu məktəb nəinki 
Azərbaycanda, eləcə də Cənubi Qafqazda texniki fikrin və texniki kadrların 
cəmləşdiyi nüfuzlu mərkəzə çevrilmişdi. Burada D.V.Bryanov, 
M.İ.Mixaylevskiy, A.M.Rəhimov, P.A.Sanovskiy, Y.Y.Skibinskiy, 
A.F.Nikulin, Y.İ.Keylixis kimi dövrün tanınmış müəllim və mühəndisləri 
dərs deyirdi. 1910-cu ildə məktəbin nəzdində Rusiyada ilk dəfə naxışbənd 
və minalama emalatxanası da açılmışdı. 1913-cü ildə məktəbin adında 
dəyişiklik edilərək “Bakı Alekseev orta mexanika-inşaat texniki məktəb” 
adlandırılmışdır. I Dünya müharibəsi illərində məktəb cəbhənin ehtiyacları 
üçün sənaye məmulatlarının istehsalını təşkil etmişdi. 1917-ci ilin 30 
mayından etibarən məktəb neft sənayesi, elektromexanika və memarlıq-
inşaat bölmələrindən ibarət olan Bakı Politexnik məktəbinə çevrilir. 1920-ci 
ilin 16 oktyabrında Bakı Politexnik məktəbi yenidən təşkil edilir və Cənubi 
Qafqazda ilk texniki ali məktəbə - M.Əzizbəyov adına Politexnik İnstitutuna 
çevrilir. İnstitutda neft sənayesi, elektromexanika, inşaat mühəndisliyi 
fakültələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı və iqtisad fakültələri də fəaliyyət 
göstərirdi. 1930-cu ilin 29 mayında Politexnik İnstitutu keçmiş SSRİ-də ilk 
Neft İnstitutuna çevrilir. 1940-cı ildə Qırmızı Bayraq ordeni ilə təltif edilir. 
1934-cü ildən İnstitut Sənaye İnstitutu (AZİİ) adlandırılır.  

II Dünya müharibəsi illərində müəllim və tələbələrinin cəbhəyə 
yollanması İnstitutun fəaliyyətində çətinliklərə səbəb olsa da müharibədən 
sonra SSRİ-də neft sənayesinə olan ehtiyac ali məktəbin fəliyyətinə böyük 
təkan vermişdi. 1950-ci ildə 8 mövcud fakültədən 6-sı neft sənayesi 
kadrlarının hazırlanması ilə məşğul idi. 1952-ci ildə inşaat-memarlıq, 
mexanika və nəqliyyat fakültələri bazasında Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
yaradılır və AZİİ isə əsasən neft sənayesi üçün kadrlar hazırlanması ilə 
məşğul olur. 1959-cu ildən Neft və Kimya İnstitutu adlandırılır. 1965-1967-
ci illərdə İnstitutun yeni korpusu inşa edilir. 1972-ci ildən İnstitutda neft-
qaz, neft-kimya sənayesinin rəhbər işçiləri üçün SSRİ-də sənayenin təşkili 
üzrə yeganə fakültə fəaliyyət göstərir. 1992-ci ilin 21 martında İnstitutun adı 
dəyişdirilərək Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası adlandırılır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ. Əliyevin 2015-ci ilin 3 sentyabr 
sərəncamı ilə isə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
adlandırılır.  

 



 

 
220 

SÜNI   İNTELLEKT 
Tələbə:  
Məmmədova Sürmə Rəsul qızı 
 I  kurs, qrup 671.18 

 Elmi rəhbər: 
 Əliyev F.H. 

 
 

      Süni intellekt kompüterlərə və maşınlara insan ağlının qəbulunu, 
öyrənməsini, problem həll etməsini və qərar verməsini simulyasiya edir. 
Süni intellekt sahəsində aparılan proseslər kompüter elmləri, psixologiya 
fəlsəfə və bir sıra başqa humanitar sahələrə əsaslanır. Süni intellekt ilə 
analitik texnologiyaların fəaliyyətini yaxşılaşdıra, iqtisadi maneələri, o 
cümlədən dil və tərcümə maneələrini aradan qaldıra, daha yaxşı görmə, 
daha yaxşı anlama, daha yaxşı yaddaş və daha çox imkan əldə edə bilərik.  

      Süni intellekt sahəsində tədqiqatlar ilk dəfə İkinci Dünya Müharibəsi 
dövründə, müxtəlif sahələrdən olan elm adamlarının nevrologiya və 
kompüter sahələrində araşdırmaları zamanı aparıldı.  "Süni intellekt" 
termini ilk dəfə 1956-cı ildə New Hampshire əyalətinin Hanover 
şəhərindəki Dartmouth Kollecində keçirilən konfransda təqdim edilmişdir. 
Bu gün hər kəs süni intellekt haqqında danışsa da bunu yeni bir mövzu 
olmadığını xatırlamaq da fayda var. İlk öncə 1950-ci ildə Alan Turinq 
Turinq testini təklif etdi. Bu testdə bir insan hakim olur və bir insan və bir 
kompüterlə dialoq aparır. Münsif  nə insanı , nə də kompüteri görə bilir. 
Alan Turinqin fikrincə kompüterin o vaxt süni intellekti ola bilər ki, hakim 
onunla adamın yoxsa kompüterin dialoqda olduğunu anlaya bilməsin. 2010-
cu ildə elmdə Sİ hesabat yazmaq səviyyəsində idi.2011-ci ildə Google-un  
SİRİ və CONTACA süni intellektləri ilin  əsas axın oldu.2015-də Elon 
Musk və s. Si-yə 1milyard dollar bağışladılar. Gördüyünüz kimi Si yeni 
deyil. Süni intellekt dünyamıza, internetə və mobil telefonlara daha əvvəl 
olduğu kimi oxşar bir şəkildə təsir edəcəkdir. 

      Süni intellekt, maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə arasındakı əlaqəni 
başa düşməyin ən asan yolu belədir: Süni intellekt, uzaqdan insan zəkasına 
bənzər hər şeyi nümayiş etdirən bütün hesablama texnologiyası kimi təsnif 
edilir. Maşın öyrənməsi,  getdikcə daha çox məlumatı qazandıqca, yerinə 
yetirmək üçün hazırladığı tapşırıqları vaxt keçdikcə daha dəqiqliklə 
hazırlamaq üçün özünü yenidən programlaşdırır. Maşın öyrənmə prinsipi  
dərman və biotexnologiya sahələrində böyük uğurlar qazandı.  Dərin 
öyrənmə, insan müdaxiləsi olmadan getdikcə daha yüksək dəqiqliklə 
özünəməxsus bir işi yerinə yetirməyi öyrədən maşın təliminin tətbiqi alt 
hissəsidir.  "Sağlamlıq" həyatımızı keyfiyyətli və dinc bir şəkildə davam 
etdirmək üçün hamımızın ilk ehtiyacıdır. Tədqiqatlara görə, süni intellektin 
inkişaf etdiriləcəyi və gələcəkdə bir çox həllin gətiriləcəyi ən güclü istifadə 
sahəsi səhiyyə sektoru olaraq görülür. Süni intellekt sistemləri əməliyyatdan 
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əvvəl xəstənin məlumatlarını təhlil edə bilər və əməliyyat zamanı rəhbər 
cərrahlardır  

Ürək xəstəlikləri süni intellekt tərəfindən müayinə olunan selfie 
tərəfindən aşkar edilə bilər. Yeni bir araşdırma, dərin öyrənmə 
alqoritmlərinin, bir insanın üzünün 4 şəklini araşdıraraq koronar arteriya 
xəstəliyini (CAD) aşkar edə biləcəyini təklif edir. Tədqiqatda iştirak etmək 
üçün Çində 6.800-dən çox adam seçildi və bu insanlar üzlərini müxtəlif 
cəhətlərdən göstərən 4 fotoşəkil verdi. Professor Xiang-Yang Ji, alqoritm 
üzərində daha çox çalışmaq lazım olduğunu vurğulayır, çünki xəstələrin 40 
faizində test yanlış nəticə vermişdir. Süni intellektin sosial-iqtisadi təsirinin 
elektrikin kəşfi ilə rəqabət aparacaq qədər böyük olacağı düşünülür. Bütün 
bunların əsasında, ən ağıllı yanaşma süni intellektin təkamülünü izləmək və 
bizə təqdim edəcəyi töhfələri götürmək və həyatımızı yaxşılaşdırmaq və 
maşınların bir gün dünyanı alacaqları narahatlığını bir kənara qoymaq 
olardı. 

 
TARİXƏ ADINI YAZMIŞ UNİVERSİTET 

Tələbə:                                                Elmi  rəhbər:  
Əhmədzadə Cavid Natiq oglu,           baş müəllim Yusifova S.F 
II kurs, 235.19 qrup                                     

 
          ADNSU – mən əminliklə deyə bilərəm ki, bu tarixi tikilidir. 

Yaşına görə yox, yaşadığı tarixi anlara görə. 100 il ərzində 8 dəfə adını və 
13 dəfə rektor dəyişən, 5 univesitetin əsasını qoyan, öz faəliyyətinı 
Avropada və Asiyada ilk ali texniki məktəb kimi başlayan və  sonralar  
təkcə postsovet məkanında yox, dünya miqyasında tanınmış və böyük 
nüfuza malik olan Universitet. Lakin, mən ADNSU-nun şanlı tarixindən 
yox, onun əfsanələr yetışdirən rolundan danışmaq istəyirəm.  

        Universitet seçimimdə mənim üçün əziz olan bir insanın - qardaşım 
Əhmədzadə Fərid Natiq oglunun çox böyük rolu olub. O, 4 illik tələbə 
həyatını uğurla başa vurdu. “SABAH”-in ən yüksək bal toplayan tələbəsi, 
iki dəfə SOCAR təqaüdçüsü, ilin tələbəsi oldu. Bakalavr pilləsini qırmızı 
diplomla bitirən Fərid, univesitetə magistr olmaq niyyəti ilə geri qayitdı.  
Magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, öz adını ADNSU-nun 
tarixinə yazdı. 

  İnstitutu seçib, onun tarixi ilə maraqlanan zaman, buranı bitirən və 
nəinki Azərbaycan tarixində, həm də bütün dünyada iz qoymuş məşhur 
məzunların uzun siyahısı məni çox təəccübləndirdi.  Deyirlər ki inadkarlıq 
yaxşı xususiyyət deyil. Amma biz bir çox məşhurların tərcümeyi-halını 
oxuduqda görürük ki, onları irəli aparib, ugura çatdıran məhz inadkarlıqları 
olub. ADNSU-nu bitirənlər içərisində  belə insanlar çoxdur: Mirzəcanzadə 
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Azad Xəlil oğlu, Seyidməmmədova Züleyxa Həbib qızı,  İsrafil Quliyev, 
Jose Eduardu duş Santuş, Jolobov Vitali Mixayloviç, Tağıyev Eyyub 
İsmayıl oğlu və digərləri.        

Salmanov Fərman Qurban oğlu universitetin inadkarlığını əks edən 
şəxsdi. Fərman bu universitetdə aldığı biliklərin əsasında nəinki MDB-də, 
həm də bütün dünyaya özünü tanıtdı.  Sibir neft və qaz yataqlarını aşkar 
edən  məhs F.Salmanov olub.  

Univesitetimizin fəxri tələbərindən biri də Salatın Əsgərova olub.  
Daima axtarışda olan, həyatda öz yerini tapmağa çalışan insanlardan biri idi 
Salatın. ADNSU-nu mühəndis kimi bitirib, amma həyat fəaliyyətini 
"Azərbaycan gəncliyi" qəzetinin müxbiri kimi davam etdirib. Hal-hazırda 
düşməndən təmizlənən Qarabağ torplarımızın qəhrəmanı oldu Salatın.  
Laçın şəhərində şəhid olan jurnalistimiz,  erməni vəhşiliyinın qurbanı oldu.  

     Mən bu siyahımı səhərə kimi davam edə bilərəm, amma məqsədim 
bu insanları sizə yenidən tanıtmaq deyil, çunki onlar adlarını Azərbaycanın 
və universitetin tarixinə qızıl hərflərlə yazıblar. Mənim məqsədim bu 
şəxsləri yetişdirən və uzun illər ərzində öz həyatının mənalı illərini 
əzmkarliqla çalışan, öz işini sevən insanları yetişdirən universitetimizin 
rolunu qeyd etmək istərdim. ADNSU özünə, işinə qarşı tələbkar, inadkar və 
məqsədyönlü olan şəxsləri cəlb edir və onların zehninə və qabiliyyətinə 
inanır, necə ki bir vaxt ADNSU-nun özünə inanmışdılar. 

     100 yaşına baxmayaraq - müasir, daıma zamanla ayaqlaşan, 
tələbələrinin inkişafı üçün hər şərait yaradan ADNSU-nun tələbəsi olmaq, 
mənim kimi minlərlə gəncin arzusudur. Və mən - Əhmədzadə Cavid bu 
yolu valideynlərimin niyyəti ilə yox, şəxsi istəyimlə seçdim və ona 
gələcəyin alimi olmaq məqsədiylə üz tutdum. Hal-hazırda universitetin 
SABAH qrupunun tələbəsi kimi öz uğuruma inanıram və çalışacağam ki, 
onun adına layiq bir tələbə olum. Universitetimi, dövlətimi hər yerdə 
tanıdım. 

 
ADNSU-NUN İNKİŞAF TARİXİNDƏN 

Tələbə:     Elmi rəhbər: 
Dünyamalıyev Fərid Asif oğlu,  b/m Qasımova N.V. 
qrup: II kurs 127.19   
 
XIX əsn sonlarnda Azərbaycnda Car Rsiyası bir sira isahatlara basladı. 

Bu islatlar o cümldən təhsıl sahsinə də aid edildi. 10 noyabr 1887-ci ildə 
Bokı şhər duması trəfindən Bkıda texniki mktəbin yradılması haqında qərar 
çıarıldı. Daho sora 1896-cı ildə texniki məktəb “akı aşağı səviyyəli təxniki 
məktəbə” çevrıldı. Mktəbdə 494 təlbə təhsıl alirdı ki, onlrdan da 20 nfər 
azərbaycanlı idı.  
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1918-ci ıldə məktbın adı dyşdılərək, poltexnkiysd fkum adladırıldı. 
Plitenikumda nift sənyesi, eletromexanika və imşaat–mimarlıq şobələri 
faliyət gostərmiş, 188 nəfəl  təlbə təhsıl almışdır. Bu dövrd Azrbaycanda, 
cəmi 62 nəfər ali thsilli azərbaycanlı olmuşdur. 16 nayabr 1920-ci ildə 
Azerbaycan İnqılab Komıtəsinin “Bakida polıtexnık intitutunun yaradılması 
haqqında” dekretı elan etdı. Protessor N.A.Dubrovski instıtutun ilk rektoru 
olmuşdur.s və “Azərbaycan Neft İnstitutu” (ANİ) adlandırılmışdır. 1931-ci 
ildəinstitutun yeni sobəsi “Azərbaycan Qirabi Sənye İnstitutu” yradılmışdır. 
Azərbaycan Neft İnstitrutu bazasında Gəncə, Qrosnı, Ufa və İsimbayda 
şobələri olan “Azərbacan Qiyabı Neft İnstitrutu” yaradıldı. 1930-cu ildə 
“İnşaat” fakültəsi bazasında Azərbaycan İnşaat İnstitutu yaradılmışdır. 
Azərbaycan Neft İnstirtutu keçmis ittifaqda, gorkəmli ali təhsıl 
müəşisələrindən birınə cevrilərək miqyas və əhəmiyyətinə görə Zaqafqa 
sənayenin Azərbaycanda da sürətli inkişafı təkcə neft deyil, digər sahələr 
üçün də mühəndis kadrlarının hazırlanmasını tələb edirdi. 1934-cü ildə Neft 
institutu maşınqayırma, enerqetika və s. sahələr uçun də muhəndiz kadrları 
hasırlığına gorə Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (Az.Sİ) cevrildi. Artıq 1943-
cü ildə İnstituta 1147, 1944-cü ildə 810 nəfər qəbul edılmis, 1945-ci ildə 
hazırlıq fakltəsının dınləyicılərı də daxıl olmaqla tələbələrın 
sayı 4500 olmuşdur.1959-cü ildə qəbul edlmiş qərara əsasn instritutun adı 
yenidən dəyişdirilərək M.Əzisbəyov adına Azrbaycan Neft və Kımya 
İnstritutuna (AzNKİ) cevrilib. Bu, ölkdə kımya sənaysinin prioritet sahə 
elan olunması ilə bağlı idi. AzNKİ-nin əsas etibarilə inkişafda olan İttifaqın 
neft və neft-kimya sənaye saheləri uçun yüksəkixtisaslı muhəndis və elmi 
kadrların hazırlanması vəzifəsi qoyulmub. 

1958-1959-cu tədıis ilındə Sumqayıt səhərində, orada isləyən gənclərin 
axsam şöbəsində təhsil almaları üçün şöbə yaradıldı. 1992-ci ildən 
Sumqayıt şəhərindəki filial sərbəst Azərbaycan Sənae İnstiutu kimi fəaliyyət 
göstərərək, 13 iyun 2000-ci il tarixdən Sumqayıt Dövlət Universitetinə 
çevrilib. Azərbaycan Respublika Nazırlər Kabinetnin 18.02.91-ci il tarixli 
qərarına əsasən İnstitutun adı dəyişdirlərək M.Əzizbəyov adına Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Sənaye Universiteti 
(AzSU) adlandırılıb.1992-ci il tarixli gərarı ilə universitet  Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyası (ADNA) adlandırılıb.1993-1994-cü tədris ilindən 
başlayaraq ADNA-da ilk dəfə olaraq bakalavriat səviyəsində mütəxəssis 
hazırlığına başlanıb və bununla əlaqədar bütün tədris planlarında və fənlərin 
məzmununda əsaslı dəyişikliklər edilib.1998-ci ildə ABŞ-ın İnformasiya 
Aqentliyinin dəstəyi ilə Corçiya Dovlət Universiteti (ABŞ) və ADNA 
arasında əməkdaşlığ əsasında mütəxəssis hazırlığı ingilıs dilində aparılan 
biznesin idarə edilməsi üzrə magistatura (MBA) açılıb. 
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Hazırda universitetimizin bir sıra xarici unuversitetlər ilə əlaqələri 
movcuddur. Mütəmadi olaraq tələbələr konfranslara cəlb olunur, müxtəlif 
tədbirlərdə iştirak edirlər.  
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“XARİCİ DİLLƏR” BÖLMƏSİ 
 

INTRODUCTION OF A NEW APP FOR DIGITAL 
MARKETING 

Student :     Instructor :  
Azim Niyazov    Gulshan Aliyeva 
Group : Zu039, Year : 2     

 
At the current stage of market growth, there is no a specific barrier for a 

producer in manufacturing a product and its sales volume. The key problem 
in the contemporary world is how to sale the goods, because there is not 
successful marketing strategy and advertising policy. The products 
commonly are promoted with the help of advertising policy. 

Advertising policy- is the process of reporting our potential customers 
about our products, it is also the method of  conviction that the necessity in  
product exist in reality, and narrates about the pros of a product. Currently, 
we can easily get the information   about the product of our interest through 
internet. We can simply do this ,by inputting our requests to any search 
system, and immediately get results.  

The modern world is going through the evaluation process, and at the 
end of evaluation will be digital world. Today ,we  are surrounded by digital 
devices and technologies mostly everywhere. All of these factors, are the 
main threats of  working on changing the market system.  The  availability 
of internet makes the processes of selling and buying easier. That was the 
first step on changing this structure, with introducing some digital platforms 
where the products are selling better and faster than any other traditional 
way of keeping business structure. 

Nevertheless, new digital platforms cannot provide appropriate 
advertisement tools for products. For solving this problem we have to look 
at digital marketing strategy. Digital Marketing- is a set of implements for 
creating, promoting, and delivering the products through social media, 
internet,  web sites directly to customer base. 

One of the directions in digital marketing is placement products on 
different digital platforms. For instance, such as Amazon ,Google, Yandex, 
AliExpress and so on. For achieving this we can get information about how 
to place our products on these platforms.  However, we can simply create 
our own digital platform for promoting products and get more benefits, as 
an example simply advertising our products. 

The crucial moment is to satisfy not only the customers, but also the 
producers side of the market. We can achieve this with using new and fresh 
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app idea by me. The app organization will be attractive for users because of 
its vivid colours .And the functionality immediately will meet expectations 
of users. So, this app from first time of using it will bring the feeling of 
satisfaction for you. The app  will be called as UPA, so the determination is 
Unique Promoting App. Both sides of the digital market will be satisfied. 
The sellers will encourage the faster way of getting income and customers 
less time wasting  n searching their needs. I believe that realising this app 
will definitely change the ideas about digital marketing. 

 
                THE GLOBAL MACROECONOMIC IMPACT 

OF THE COVID-19 
Bachelor:    Supervisor: 
Mollayeva Nurlana Elshan                              Senior teacher Gasimova N.I 
3rd course, group BBA038                                                                   
 

The outbreak of COVID-19 has had a devastating effect on the Chinese 
economy and then on the whole world. The uncertainty caused by the 
evolution and spread of the virus around the world has made it difficult for 
policymakers to devise an appropriate strategy to overcome the economic 
downturn. In order to prevent the negative impact of COVID-19, various 
possible scenarios are taken into account for in-depth analysis. The 
clarification in all areas of the macroeconomic environment helps to predict 
possible recessions and improves an ability to deal with them. Therefore, 
each economic variable must be included in the process of recognizing 
possible outcomes. 

The study cites the impact of the virus on each macroeconomic 
component and shows how confronting the disease can affect the 
development of the global economy. The global reach of COVID-19 has 
had a direct and indirect impact on all aspects of life, so it is necessary for 
all countries to invest in public health systems to make life on the Earth 
possible. During a pandemic, all communities, all countries, all units of 
society must stay together and support each other, regardless of who is 
weaker or stronger, thereby participating in strengthening the situation in 
the world as a whole.  

Economic statistics have fallen significantly since the beginning of the 
pandemic, but this does not apply to all areas of the industry. While many 
airlines and travel companies are suffering large losses and the P&L chart 
reverses direction, industries such as online sales are multiplying profits. 
Lockdown allows delivery services to flourish globally and increases profits 
from online courses for a limited learning period. At the same time, 
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restaurants, cafes, shopping centers continue to experience an economic 
crisis. Certain products, such as toilet paper and matches, have increased 
their demand significantly, becoming the leaders of all products on the 
market. 

Negative factors are also considered in the socio-economic life. The 
percentage of the unemployment that has grown at a high rate has a strong 
impact on the society since the beginning of the pandemic. The closures of 
most factories are related to safety reasons, and in most cases, the presence 
of job cuts is associated with a large losses of companies, which no longer 
have the funds to continue to provide staff. 

The pandemic has affected not only the economic, but also the 
ecological and social spheres. But it is difficult to say whether it only works 
badly or not. Given that the virus has driven people into a corner, nature has 
freed itself from the influence of factories and neglect from the population. 
This allowed the environment to rest and recover, which have had a positive 
impact. 

The topic of the environment was not touched upon by chance, it, like 
no other sphere of life, is directly related to the economy and its 
development. The ecology is constantly influenced by business transactions. 
Moreover, the economy thrives on the consumption of the gifts of nature 
and the opportunity to use its benefits. Thus, the virus gives the Earth the 
opportunity to "take a deep breath", and here it really succeeded. Various 
satellite images show significant reductions in carbon dioxide emissions and 
work smoke over large industrial cities, as well as the appearance of animals 
where this has not been seen before.  

In general, if the mention of COVID-19 in most cases causes negative 
thoughts in us, we should not forget about its hidden benefits, which are not 
always understood by human consciousness.  

The economic downturn is a fact, but there are organizations in various 
service sectors that have managed to take advantage of the current situation 
and get rich during the pandemic. Therefore, it is very difficult to call it a 
complete economic crisis. This applies to certain areas of activity, for 
example, tourism. But not all, even many.  

While many economic indicators have been devastatingly affected, the 
global economy is trying to reverse this impact by developing an 
appropriate strategy based on possible future scenarios and consequences of 
the pandemic, and successfully applying it to all sectors to maintain 
economic growth and global balance. 

REFERENCES: 
McKibbin, Warwick J. and Fernando, Roshen, The Global Macroeconomic 

Impacts of COVID-19: Seven Scenarios (March 2, 2020). CAMA Working Paper 
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No. 19/2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3547729. or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547729 

 
CYBER ATTACKS – INVISIBLE WEAPONS. 
IT IS POSSIBLE TO DEFEND  FROM CYBER 

ATTACKS. 
Bachelors                                           Supervisor:  
Aflaki Ilaha Mansur    m.Cumshudova G.I. 
II course. Group 601.19  
 

Cyberwar (eng. Cyberwarfare) - confrontation (war) and confrontation 
in cyber space (cyberspace), including computer confrontation on the 
Internet, one of the varieties of information warfare. 

It is primarily aimed at destabilizing computer systems and access to the 
Internet by government agencies, financial and business centers, and 
creating disorder and chaos in the life of countries and states that rely on the 
Internet in everyday life. Interstate relations and political confrontation 
often find their continuation on the Internet in the form of cyber war and its 
components: vandalism, propaganda, espionage, direct attacks on computer 
systems and servers, and so on. 

Cyberattack is one of the most dangerous weapons. After all, this is 
essentially an invisible weapon and stopping it is extremely difficult. 
Achieving cybersecurity is extremely difficult. But some countries did 
succeed. In January 2015, the United Kingdom and the United States 
reached an agreement on cooperation in the field of cybersecurity. 
According to the BBC, during a meeting between U.S. President Barack 
Obama and British Prime Minister David Cameron on January 16, the 
leaders of the two countries agreed to establish joint units to combat 
cybercrime, as well as conduct training cyber attacks against each other in 
2015. 

The fact is that cyberattacks are one of the most dangerous types of 
attacks and weapons. Every year the number of cyberattacks is growing.  

An additional growth factor was the discovery of a number of dangerous 
Java platform vulnerabilities that were used by cybercriminals in cyber 
attacks. The popularity of banking Trojans and other programs for obtaining 
financial information is due to the fact that with their help cybercriminals 
can quickly secure illegal income. Moreover, the set of tricks used by 
attackers is replenished almost every month, and there is no longer any 
certainty that you can protect yourself from them only by vigilance. 

Objects and research methods: 
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Research has been carried out numerous times since the 19th century. 
The methods were very simple: to carry out fake cyberattacks to different 
companies or government data. To figure out the exact course of protection 
against such attacks, the best programmers and hackers worked on these 
attacks and found the most obvious weaknesses and errors. The targets of 
such attacks were high-quality computer ones, for example Tianhe-2. 

Research results: 
The results shocked many. In fact, what seemed impossible for many 

specialists turned out to be very simple. A small mistake can destroy these 
viruses and cyberattacks. 

The defense against cyber attacks is simple. Identifying a vulnerability 
in the system, or rather, launch this error. Launch an anti-virus into the 
attack system. 

A mistake in cyberattacks can be in writing the correct program or code. 
Perhaps the crackers missed a small detail in the code. Or it is also possible 
that the virus is sent to the wrong sources. For example, in order to 
completely hack the system of an ordinary computer, you must first hack 
the base. You can't immediately jump right into the parts of the system we 
need. the most important thing is to find the right target and follow this 
road. Why can't we sometimes find and neutralize attacks? Everything is 
very simple. We are not looking for them where necessary. It all starts from 
the base and we must understand this. By checking the base of the system, 
or rather its system software, we can say we check half of the entire system. 
If the virus is not found there, you need to start searching other parts of the 
system. Many studies have shown that usually a virus can be detected as a 
simple mistake made by some program. 

There are several types of viruses. They can be both weak and powerful 
viruses that can destroy the entire system. It is very difficult to understand if 
there is a virus in the system. Sometimes this virus can work in spy mode. 
And just don't let you know if there is any problem. This can be said to be 
one of the most dangerous viruses. But if you know for sure that something 
is wrong in your system and the system needs to be scanned, it is very easy 
to detect this virus. 

For me, cyber attacks cannot be stopped by simple actions, but research 
has shown the opposite. Even if we can easily find a way out of cyber 
attacks, we must follow certain rules. Many people forget about this and we 
will try to find out exactly what measures should be taken before and after 
cyber attacks. 

                                              REFERENCES 
1. Ref. ad оp.: Singer P., Friedman A. Cybersecurity and cyberwar: What everyone 
needs to know. – Oxford: Oxford univ. press, 2014., (pages 100-102).  
2. Cybersecurity Current challenges and Inria’s research directions., White book 
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N°03., (pages 96-100) 
3. https://www.tadviser.ru/index.php  
4. https://www.checkpoint.com/cyber-hub/cyber-security/what-is-cyber-attack/ 
5. https://threatmap.checkpoint.com/ 
6. https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/common-
cyberattacks.html#~types-of-cyber-attacks 

 
THE TRUE POWER OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Bachelor: Supervisor: 
Alıyev Emil Namiq 
III year.group  622.18E 
 

 Əliyeva G.Ş. 

 Today it is common for news-services to write an article about some 
new intriguing artificial intelligence technique, the journalists either miss 
the essence of the technology or put an unrealistic expectation for it. 
Therefore, constituting to the distorted perception of AI in general public. 
The only way to avoid being subjected to such obscurity is knowledge.   

The history of artificial intelligence starts from the idea of machine’s 
ability to learn and make decisions. It dates back to the middle of 18th 
century, when Thomas Bayes proposed his approach where the probability 
of events is updated as more information becomes available. This method is 
now called Bayesian Inference. Even though this method was developed a 
while ago, it is still used in the problems like spam-filtering. Another 
milestone in the field of Artificial Intelligence is considered to be the work 
of Alan Turing in “Computing Machinery and Intelligence” in 1950. In this 
work Turing asks an important question “Can machines think?”. Since then 
computer scientists and other enthusiasts have been proposing ideas and 
theories in the field to improve the state-of-art technologies of their time.  

What makes AI solutions great, is that they are not explicitly 
programmed to accomplish the given task. Instead the model learns general 
patterns in input data, like patterns in music compositions. In fact, there are 
tasks that can only be solved with AI, the most common examples are 
classification, image recognition, speech-to-text and text-to-speech 
translations, object detection, smart cities and IoT etc. 

The fact that we are currently using such technology is indeed a 
breakthrough, but what are the limits of AI? Does it even have limits?   

There is concept of artificial general intelligence, when machine reaches 
human level of learning and is capable of performing different intellectual 
tasks. However, this concept is still under the debate not only in terms of 
achievement, but also in terms of need.  

The learning process of humans involves much more than memorization 
of patterns. We perceive things differently, the reason behind it can’t only 
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involve the structural difference in the brain. Machine outperforms humans 
only in computation, and this is the reality of today. It only sees the 
numerical representation of information and performs statistical operations 
to draw inference often from the subjective human perception. 

We still have a lot to learn about this technology, because it heavily 
depends on computational power and the amount of data it is given. Maybe 
with advance in quantum computing it will be possible to develop new 
methods and techniques to teach machines. 

REFERENCES 
Warren S. McCulloch, Walter Pitts “A logical Calculus of the ideas Immanent in 

the Nervous Activity” 1943. 
A.M.Turing “Computing Machinery and Intelligence” 1950. 
 

NEW GENERATION BRAINS – PROCESSORS 
Bachelors :                                            Supervisor : 
Mammadli Vusal İsmail        PhD. Masimova Lala Aghalar 
2nd year 601.19                      
                                                                        

As we know, CPUs (CPU = Processor) are a major part of the Smart 
Devices we use every day today. The most widely used area of CPUs is the 
Computer area. They are considered the brain of the computer. The world's 
first processor, the Intel 4004 processor. The 4004 microprocessor was 4-bit 
and was based on 2,300 transistors. It operated at a clock speed of 750 kHz 
and a command cycle length of 10.8 μm (micrometers). The i4004 was 
housed in a 16-foot plastic or metal-ceramic case. The company that created 
the first x86 processor was Intel. Intel 8008 was the name of this processor, 
which gave a great impetus to the development of computers. As a result of 
the contract with IBM, it was forced to sell the license for this architecture 
to other companies. The first x86-x64 processor, AMD64, was created by 
AMD. In the past, there was a big competition between Intel and AMD. 
This competition is still going on. Although Intel has more than 70% of this 
market, it is widely used in computers with AMD processors today. Apple 
recently joined the competition with “Apple M1 ARM”. Apple's claim is 
very large. But we will see the result when the product goes on sale. These 
two companies have big fans. People make careful choices when choosing a 
processor. For example, standard home users prefer AMD processors in 
terms of price and performance. Because AMD processors are about the 
same as Intel processors in terms of performance. But AMD processors are 
cheaper than Intel processors. Some of their features are known from the 
names of processors. For example: "Intel Core i7 - 1065 G7" here "Intel 
Core" is the name of the Brand, i7 - Brand Modifier, 10 - Generation 
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Indicator, 65 - SKU (Stock Keeping Unit) Numeric Digits, G7 - Product 
Line Suffix. 

REFERENCES 
1. On The Youtube Platform : Ayhan Tarakcı , ShiftDelete.Net , TechnoPat 
2. Web Pages: webtekno.com, en.wikipedia.org, computerhope.com 
3. https://www.webtekno.com/islemci-cekirdek-nedir-h82532.html 
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Applications of robots in our daily life include robots that are used for 
teaching, lawn-mowing, vacuum cleaning, scrubbing, and robot friends. 

Robots that are used in industries that include: different purpose 
manipulators doing painting, welding, picking and other tasks, robots used 
for moving a pile of products at large warehouses, robots used in medical 
filed such as robot surgeons or robots that deliver medicine or food to 
patients with contagious diseases, research robots such as rovers used for 
analyzing surfaces of different planets or their satellites and marine robots 
used for analyzing oceans and other water areas and robots that are used in 
farms[1]. 

Military and robots are used when disasters occur. Military robots can 
include drones that can strike with precision from several kilometers above 
ground while being hard to detect by radars. Another type of military robot 
can be small robots that can reach places where soldiers or police can't go. 
One such was used in the USA to neutralize a man who shot a police officer 
[2][3]. These small robots also can be used for defusing bombs or analyzing 
suspicious objects. There might be instances where humans have to deal 
with the hazardous environment and therefore cannot enter that area. One 
famous can be when the Chernobyl nuclear power plant had an accident in 
1986. When it happened large parts of graphite on the roof of the facility 
were so radioactive that people couldn’t move these large parts of graphite 
so, the STR-1 was a robot used for removing them[4]. In 2011 Fukushima 
was hit by a tsunami and radioactive particles polluted the reservoir for 
analyzing the levels of damage and radioactivity marine robots were used. 
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An interesting factor can be how robots can help countries with 
shrinking populations such as Japan, South Korea, Germany, and others 
escape total economic collapse and how ethical is the use of more robots in 
industries[5]. Because some think it might make people lose their jobs. It 
can also create new jobs just like how more programming, engineering, and 
technician jobs were born after industry 4.0. As more countries will become 
industrialized the demand for robots will increase[6]. People fear that this 
might result in huge job cuts around the world. However as said earlier this 
might create new kinds of jobs that people can benefit from it. 

The most likely forecast is that this industry will only bloom in the 
future and more robots will be applied in more areas of industry. Robots 
will become a part of our lives and we must find a way to keep the balance 
with increasing productivity and making new jobs for a steady future. 
Where the quality of life will increase and the environment will be less 
polluted.   

REFERENCES 
6. Naïo Technologies launches robotic weeder for large vegetable farms. 

Tech &amp; Bio Crop and Machinery meeting – June 1st &amp; 2nd – Bignan, 
France.  

7. AARMS TECHNOLOGY Vol. 9, No. 1 (2010) 125–137 Military robots 
of the present and the future GERALD MIES FANUC Robotics Deutschland 
GmBH, 73765 Neuhausen a.d. F., Germany. 

8. UNCLASSIFIED Unmanned Ground Systems Roadmap Robotic Systems 
Joint Project Office Chapter 1 pp 9 

9. 1987.P. 265. 2. A.L. Kemurdzhian, G.V. Kozlov, M.I. Malenkov, P.S. 
Sologub and others. Specialized transport robot STR-1 with radio and television 
control. Abstracts at the VI All-Union Conference on Control in Mechanical 
Systems. Lviv 1988. C.74.  

10. Department of Economic and Social Affairs Population Division World 
Population Prospects 2019 Highlights United Nations New York, 2019. 

11. Mobile Robots Market by Operating Environment (Aerial, Ground, and 
Marine), Component (Control System, Sensors), Type (Professional and Personal 
&amp; Domestic Robots), Application (Domestic, Military, Logistics, Field), and 
Geography – Global Forecast 2023.  

 
NEURALİNK OR NEXT STAGE OF MANKİND 

Bachelor:     Supervisor: 
Abishov Rauf Rufat   Aliyeva Gulshan Shamkhal 
III year. Group: 614.19E 
 

Neuralink was founded back in 2016 by Elon Musk. It’s been 4 years 
since the announcement yet the development of this device still continues. 
It’s obvious because the whole process of development includes 
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engineering, industrial design, neuro-science and so on. This is a small 
device 

At first, Neuralink had medical purposes of fixing certain disabilities 
caused by brain or nerve system. Yet nowadays, there are many guesses 
about its functionality. Some say Neuralink will give us the opportunity to 
feel how enhanced human brain will feel like or that this technology will 
allow us to increase speed and mobility of our interaction with internet 
world. The truth is, this little device will have impact on way more topics 
than we think about. 

Medicine: Neuralink will be able to solve several major injuries, 
including psychological and physical. On July 10, a twitter user asked Elon 
if Neuralink could be used to retrain the part of the brain that causes 
addiction and depression and Musk replied, “For sure. This is both great and 
terrifying.” Elon also claims that Neuralink will be able to stimulate the 
release of chemical in the brain such as serotonin, oxytocin and etc. using 
electrodes. This little device could fix several types of brain injuries and 
conditions like autism. 

Economy: Mass production of Neuralink is definitely going to reshape 
the economy system and for sure some big companies are going to have 
huge problems or benefits. For example, if this device will be somehow 
affordable then smartphone companies such as Apple and Samsung will 
lack customers. There also was a claim that the company will be able to 
stream music directly into people’s brains which means that as far as 
company doesn’t open a music streaming service, other ones such as Spotify 
or Deezer are definitely going to benefit. 

Ecology: This is a surprising one. But it depends on various aspects like 
price of Neuralink device, it’s production rate and capabilities. As 
mentioned earlier, Neuralink may bring some companies in a situation that 
they will have to reject their own products and reduce (or just stop) the 
production. This will have a huge long-term impact on the ecology system, 
of course. 

Artificial Intelligence: The most crucial aspect that Neuralink is going to 
affect. Musk’s goal is to build a neural implant that can sync up the human 
brain with AI, enabling humans to control computers, prosthetic limbs, and 
other machines using only thoughts. When asked during the live Q&A 
whether the device would ever be used for gaming, Musk answered an 
emphatic “yes.” 

Although AI is a topic full of potential, Elon thinks that AI and in 
particular a digital super intelligent AI might render humanity extinct. 
Therefore, he says that the best choice in a world with advancing AI is to 
become symbiotic with it. Humans working with AI.  
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Conclusion 
For now, those goals are somehow out of reach. Scientists been working 

on neuro-science for a long time, so whether or not Musk can achieve his 
idea, the resources that he and other tech entrepreneurs are investing in 
brain-machine interfaces are sure to advance our scientific understanding.  

REFERENCES 
1. https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/elon-musk-

neuralink-advance-brains-ai 
2. https://www.diamandis.com/blog/neuralink-ai-mind-merger 
3. https://thefintechtimes.com/how-elon-musks-neuralink-could-reshape-

entire-economies/  
 

HISTORY OF ELLIPSE CIRCUMFERENCE 
Bachelor:                                                         Supervisor: 
Babalı Elchin Hafiz                Phd. Masimova Lala Aghalar  
II course 601.19                                                   

 
The area of the ellipse 

 
is given by the formula . How simple function this is! 
Look at the perimeter formula of a circle of radius : . Take 

radius, multiply it by . And that’s it. You got the value. 
But what about ellipse? Can we estimate perimeter of ellipse via 

elementary functions? 
Unfortunately, answer is no. There are kind of special functions like 

elliptic, hypergeometric, Legendre which we use them and some infinite 
series to find the exact values. However, we can approximate it in terms of 
elementary functions. 

Who did it first? Who proposed the first function to calculate or 
approach ellipse circumference? 

It was a German astronomer Johannan Kepler in 1609 [1]. He used 
arithmetic and geometric mean of semi-axes of ellipse: 

       and      . 
But these were not exact formulae. 
First exact expression of perimeter of ellipse was delivered in 1742 by 

the Scottish mathematician Colin Maclaurin [2]: 
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Except them there are more than 50 formulae for ellipse circumference. 

Among their discoverers there are great mathematicians like Leonhard Euler 
and Srinivasa Ramanujan. 

Here we will take a look at these functions, investigate their stories. 
And I’m honored to submit the latest formula for today, which belongs 

to me. 

 
1. J. Kepler, “Opera Omnia”, vol. 3, Astronomia Nova, Heyder & Zimmer, 

Frankfurt, 1860. 
2. C. Maclaurin, “A treatise of fluxions”, Edinburgh, 1742. 
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 The development and dissemination of new development technologies 
in Azerbaijan made it possible to increase the volume of production of 
natural shale gas and oil and led to a decrease in the cost of oil produced 
from these unconventional fields. 

 New technologies are also important because all over the world, in 
general, the quality of oil and gas resources is deteriorating: the share of 
non-traditional, for example, deep-water, oil and gas fields is growing, the 
dimension of new fields is decreasing. 

The methods of enhanced oil recovery include the so-called physical 
methods. One of them is hydraulic fracturing on the formation or 
bottomhole zone. 

 Hydraulic fracturing (HF) is designed to increase the permeability of 
the treated area of the bottomhole zone of the well (BHZ) and consists in 
creating artificial fractures and expanding natural fractures.  The presence of 
micro cracks in the near-wellbore zone is associated with the process of 
primary opening in the drilling phase. The essence of hydraulic fracturing is 
injecting a fluid under pressure into the near wellbore zone. Low-
productivity wells in low-permeability formations are subjected to hydraulic 
fracturing, or wells in which the filtration capacity of the bottomhole zone 
has decreased during development. Fluid is injected into the well at a 
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pressure higher than the fracture pressure. With further injection of fluid 
into the formation, a highly permeable fracture is created. 

Hydraulic fracturing is often used to increase production from low-
permeability formation zones.  The areal contact of a highly permeable 
fracture with the formation gives a noticeable increase in inflow from a low-
permeability formation, as well as the amount of economically viable 
recoverable hydrocarbon reserves. 

 When performing hydraulic fracturing, it is necessary to achieve the 
following goals: 

 - increasing production from the reservoir 
 - changes in the rate of production decline 
 - recovery of production from the reservoir 
 - increase in well production 
 - well performance optimization 
Fracture development during hydraulic fracturing depends on two 

factors: 
 1. Natural mountain stresses 
 2. Properties of rocks. 
These characteristics should be considered when planning hydraulic 

fracturing. 
Fracturing fluids currently in use are highly specialized fluids that rely 

on complex chemical additives to provide their viscosity characteristics.  
Fracturing fluids are made from Newtonian fluids.  Thus, when polymers 
are added to Newtonian fluids, their viscosity characteristics are improved, 
and the fluid becomes non-Newtonian. There are many variable parameters 
of hydraulic fracturing.  Some of them directly depend on the reservoir 
characteristics. 

At the moment, some fields in Azerbaijan are at the late stages of 
development, which is accompanied by a constant decline in the rate of oil 
production and the producing well stock.  In this regard, in multilayer fields, 
it becomes urgent to involve hard-to-recover reserves (HTRR) in the 
development by carrying out geological and technical measures (GTM).  
Traditional methods do not allow to solve the problem comprehensively and 
effectively. 

 Therefore, it was proposed to solve this arisen problem by increasing 
the drainage zone of one well by drilling a horizontal end followed by 
multi-stage hydraulic fracturing (MHF). 

Soon horizontal wells with multistage fracturing will be used 
everywhere.  By 2020, the development of shale gas fields will begin in 
Azerbaijan, the SOCAR leadership said.  There are several promising fields 
in Azerbaijan for the start of exploration work.  These are mainly Gobustan 
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and Shemakhi regions.  Currently, negotiations are underway between 
SOCAR and well-known foreign companies to start exploration of shale gas 
fields. 
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This research deals with making major of CS (Computer Science) faster 

learned, universal for its industry and captivating. The purpose of this topic 
is to make curriculum of CS much better and efficient. 

Faster learned Bachelor degree is one of the best ways to attract people 
with logical and mathematical thinking. Nowadays, every piece of time is 
valued, so each person tries to spend his time to things that he needs. 

Universal degree prepares each individual for the vast majority of his 
future problems. First option, is to cut unnecessary part of some subjects 
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during his studying and the second one, is to split this major to at least two 
parts or more. 

Captivating part of this faculty should not be one in a million celebrity, 
it should be subjects or benefits that will be gained by graduates. 

Realization of this research will make next things: attract more people to 
this faculty, accelerate education, make trained specialists. 
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This research is devoted to a very important sphere of our life, namely, 
industry. Therefore, being a skilled leader is the future well-being of 
enterprise production. So, leadership plays a vital role in team success. 
Successful engineering leadership involves helping individuals work 
together to achieve team and company goals. To support the team effort, 
great leaders provide communication, motivation, guidance and more. 

Thus, great leaders do everything possible to ensure their team members 
can do their best work. If a leader works to help each team member reach 
their highest potential and improve their abilities over time, the increased 
productivity and better results follow. In helping team members thrive, good 
managers enable the company to succeed. While managers might face the 
big challenge of helping a team reach its full potential, communication and 
motivation can go a long way toward making it happens. 

However, an important step for leaders is to know all members of the 
team, including how everyone works best and wants to be threated. 
Motivation is also a key factor. Learning what motivates each team member 
and providing that motivation can encourage all members to give their best 
efforts. 

Furthermore, through all stages of a project – before, during and after – 
communication is essential. A team needs to understand clearly not only the 
expectations of the manager for a project but also the milestones that will 
indicate progress. So, this regular control during a project can help ensure it 
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stays on track and can also reveal any wrong, so that the same issues can be 
avoided in the future. 

Finally, engineering teams require some environment that fosters 
success. A part of its responsibility is to create that environment by ensuring 
the team has the necessary tools and resources. Minimizing or removing 
distractions, interruptions, and other impediments can also contribute to 
team success – this could mean the manager gets out of the way of the 
engineers to let them work efficiently. 
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For thousands of years, even when the first human ancestors appeared, 

the wars had already started. The first war was absolutely against the nature. 
We needed to find the easiest ways of surviving in that harsh environment. 
As a result, we discovered our first unique technology, a ‘fire’. It was 
always an absolute part of our life. After getting fire we got to know how to 
protect ourselves from one of the toughest faces of nature, a cold. The fire 
was not only our ‘weapon’; we found other ways to continue fighting. The 
bow was the perfect example for that. Later we invented ships that became 
our new weapons against the waves.   

All facilities mentioned above caused the wars evolved from a nature 
and affected each other. After the Stone Age, a desire of occupation of new 
lands changed the way of humanity. Bow was considered to be hunting 
equipment; however, it turned into a weapon, then merged with fire and 
became even more destructive. A war grew into the race between nations 
for resolving who is more powerful. Ancient China invented Catapult (a 
massive destructive throwing machine) in the 4th B.C. There is an 
interesting fact that, ancient Greeks had discovered the same catapult after 
several years. Ancient Romans developed a bridge creating strategies for 
wars, so, they could travel with army to different places even surrounded by 
large rivers.  

    Toward the end of Middle age, discovering of gunpowder changed the 
ways of a war. The creation of long distanced and more dangerous weapons 
rewrote the balances. Thus, it caused two separated results: first- the human 
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death rates enormously increased, and killing someone had never been 
easier before. Second, a number of battles between nations had been 
gradually decreasing. Majority of people didn’t want to fight any more, 
because even if you are the most powerful solider in the world, you could 
easily die with a bullet. At the end of 19th century the humanity got a nearly 
stabilized world, less places still had battles. But later a nightmare-World 
War -1 started. All the researching sources changed their way to more 
destructive weapons like machineguns, tanks, heavy artillery, chemical 
weapons. In consequence, the power was equal to destruction. Each country 
wanted more powerful arsenal and army. After this nightmare all people 
thought that it was the end, but worse one happened in 20 years. If we think 
analytically about these processes, the invention of atom energy and using it 
as a bomb instead of an energy source it is clearly seen that, the rules of war 
were always the same. We are the same humanity from the stone age till 
now. Probably this is our curse. 

In my opinion, the period after World War -II and Cold War is the one 
of the most important age in the history of humanity. Human rights, creation 
of international organizations, and ‘Race to the Space’ etc., are only good 
sides of mankind, because after war the peace always comes with its 
recreations and revolutions. 

In conclusion, it is inevitable that the war consistently was and remains a 
part of our life. We need to survive, but while surviving, we constantly want 
more till the time we start to lose.  
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Die Computertechnik (auch Rechnertechnik) integriert in den einige 

Felder mit der Informatik und Elektronik. Computeringenieuren haben 
einfache Ausbildung in der Elektronik. Computeringenieure sind an vielen 
Hardware- und Software Aspekten des Komputers beteiligt, vom Design 
einzelner Mikrocontroller, Mikroprozessoren, PCs und Supercomputern bis 
zum Schaltungsdesign. 

Das Maßprogramm erster Computertechnik hat in U.S.A in 1972 
gegründet. Hier sind 250 ABET bestätigte Computertechnik in U.S.A 
bekommen. Die Programme für Computertechnik und Elektroniktechnik  
umfassen analoges und digitales Schaltungsdesign in ihrem Lehrplan. Wie 
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bei den meisten Ingenieurdisziplinen sind auch mathemathische und 
wissenschaftliche Kenntnisse für Informatiker erforderlich. 

LITERATURVERZEICHNIS: 
1. Im Januar begann Magnavox (USA), Mitglied der nordamerikanischen 

Philips-Gruppe, einen Spielecomputer mit "Odyssey"zu verkaufen. 
2. August 1972 veröffentlichte INTEL den 200 kHz 8008, eine 8-bit-version des 

4004. 
3. Im November 29 1972 radelten Nolan Bushnell und Al Alcorn einen 

seltsamen Apparat in Andy Capps Taverne in Sunnyvale, Kalifornien. 
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This thesis concerns cloud technologies. Technology has become an 
integral part of our lives. Every day we connect to a large network and 
consume content. Although, most of us don't understand how they work. 
Here comes total game-changer cloud technology in the future of Internet 
usage. 

Cloud technologies, which include cloud computing and cloud storage, 
are one of the pillars of our future. Companies like Google and amazon 
make them work. Amazon's AWS servers now contain more than half of the 
Internet on their servers. In addition, they allow start-up companies to run 
their applications on Amazon servers with a benefit for the developer, which 
makes it possible to allocate a budget for improving the product and making 
it work better. 

In recent years, this topic has become one of the most popular in the IT-
sphere, and most companies, especially during Covid-19, are switching to 
cloud control. Moreover, because of the pandemic, large companies have 
started to promote the cloud. How so? Through its products such as video 
streaming, games, social media, data storage, and more. 

However, most people are still confused about how the cloud works. 
Basic questions such as is it just data storage, running programs, how does it 
even work? Well, that's fine, because questions make us think and learn 
more. 

According to Google, cloud computing is the on-demand availability of 
computer system resources, especially cloud storage and computing power, 
without direct active user management. This term is commonly used to 
describe data centers that are accessible to many users over the Internet. A 
large acre of land around the world is filled day and night with running 
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servers connected. Users' computers connect to the nearest server near them 
for high-speed data transfer. 

As an example, let's look at how email works. So, if you are working 
with mail on Gmail, which allows you to use this mail, then it is nothing 
more than a cloud service that is part of such a thing as cloud technology. 

The difference between your on-premises and cloud service is that you 
can share information between friends or colleges in the cloud. The FTPS 
makes the file transfer Protocol secure from prying eyes. For example, if 
you work with MS word, your file will be securely stored on your hard 
drive. If we use Google documents, they stay in the cloud, on Google 
servers, not on a person's laptop. To access a Google document, you need 
the Internet. 
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Human beings are the most intelligent creatures we know off. The 

human brain has billions of neurons connected by synapses that transfer 
information to organize our thoughts and memories. Due to this complex 
network we are able to learn things. 

Artificial intelligence is a new age of technology. AI is a wide branch of 
computer science. The aim of it is to create systems which will act 
rationally. Artificial intelligence models of the brain are computer-generated 
neural networks that mimic brain processes. In our daily life exist so many 
intelligent incarnations, for example: 

While using the website here appears a little chatbot which use AI to 
quickly analyze customer requests and give responses; 

Recommendation systems in applications that automatically choose 
similar movies or TV series for viewers based on already watched 
programs; 

Playing chess with great proficiency, so that human get confused; 
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These machines are programmed to think like humans and repeat their 
actions. Just watching AI at work could help scientists to unlock some of 
the deepest mysteries of the brain. 

Some people think that AI will be dangerous in future. 
The first disadvantage for humanity is lack of job opportunities. AI 

machines will cost people their jobs, even more low-skill jobs are going to 
be taken. 

The second-AI robots won’t have the ability to make decisions by 
intuition or experience. They will never create a genius piece of music like a 
person. 

Another intriguing question is: “Can AI read minds?” 
Today mindreading is already happening. This is possible by monitoring 

and interpreting the electric impulses of the brain. Mindreading is no longer 
treated as a psychic or supernatural phenomenon. In fact, it has become a 
thriving field of science. It is taking huge steps of advancement. 

 AI is becoming not only an integral part of humanity, but also 
business. Sooner or later, all companies will have to use these technologies 
to create their own ecosystem and remain competitive. AI system could be 
used in the future by various types of people, including disabled and the 
elderly. I think this type of robots could one day be used to conquer space. 

REFERENCES 
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Artificial Intelligence is the invention that provides the ability of a 

computer or a robot connected to a computer system to perform certain 
actions similar to living things.  

The AI research area was established in the summer of 1956. 
Participants will be leaders in artificial intelligence research for decades. 
Many of them predicted that a machine as intelligent as a human would 
exist for no more than a generation, and millions of dollars were given to 
make this vision a reality. 
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Some predicted that a machine as intelligent as a human would last no 
longer than a generation. Experts and analysts claim that the future of 
artificial intelligence is at stake today. Therefore, there is a problem with 
artificial intelligence: is it our friend? or the enemy? 

Let’s examine this question with facts. 
Go is known as the most challenging classic game for artificial 

intelligence due to its complexity. AlphaGo Zero is a version of AlphaGo. 
AlphaGo Zero created without the use of human game data, than previous 
versions. AlphaGo Zero could beat AlphaGo Lee's power by playing games 
against itself, won all games that played, reached AlphaGo Master level , 
and then surpassed all old versions. 

In 2017, something unexpected happened at the Facebook Artificial 
Intelligence Research Laboratory. Researchers who trained bots to 
communicate with each other realized that bots were left to fend for 
themselves and began to communicate in language which is not similar to 
human language. 

AI and Ethics: The Three Laws or Asimov's Laws: 
1. A robot cannot injure a person or allow a person to be harmed as a 

result of inaction. 
2. A robot must be ruled by human commands, except in cases where 

the first rule is violated. 
3. A robot must maintain this protection as long as it does not violate the 

first and second rules. 
In view of all this, I cannot say that artificial intelligence is wholly good 

to society, or totally damaging. So is it our friend or foe? Because a small 
mistake can lead to big failures. Given all that İ have said, can say AI is our 
friend when we use it under the right conditions and as long as we maintain 
certain boundaries, AI will not become enemies. 

AI and Employement: The replacement of human labor with artificial 
intelligence and robots is a hotly debated topic. While some claim that a 
significant portion of jobs are at risk, others claim that computers and robots 
will lead to product innovations and therefore unimaginable new 
occupations. 

In general, firms have a positive impact on the field of work, and a 
negative impact on employment. At the same time, companies with a highly 
skilled workforce are more optimistic than firms with less skilled workers.  

Let's try to understand both sides and answer the question over this. I 
think it is normal for highly qualified engineers and businessmen to be 
optimistic about the use of robots in the workspace , and at the same time 
not to be optimistic about physical workers. Because in a company run by a 
businessman, robots make more money by using less labor by paying a 
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lump sum to the robots. However, waiters and other people engaged in 
physical work will be directly unemployed. It is clear that robots, adapted to 
today's technology, can easily perform such physical tasks. In my opinion, 
the use of robots in such cases is also harmful to society. Because, this step 
leads to an artificial increase in this percentage in the current period when 
the number of unemployed is on the agenda. This lowers the living 
standards of society. I see the solution to this problem in education. Thus, 
before the introduction of the AI and robots in the workspace, it is necessary 
to bring the level of education to such a level that the number of literate 
people who will need physical work will decrease. Only then will the 
application of the robot be welcomed by both the employer and the 
employee. As a result, they become friends which help people in their work, 
not make them unemployed and miserable. 
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CoViD-19, also known as coronavirus, or “Wuhan virus”, is a virus that 

was first spread in China, Wuhan. As the amount of infected was increasing 
day by day, nowadays every single country has infected people among their 
population. As far as this virus began extending its area of infection, every 
single country tried to somehow prevent the spread of this disease. 
Lockdowns, closure of restaurants and cafes, disinfection procedures and 
also many more attempts can be considered effective. Surely, social 
distancing and other restrictions were quite useful, but what about financial 
side of this topic? Has anyone questioned themselves, how can it affect 
them in financial aspect? How can it change one’s income? Will one’s 
expenses decrease, as he is staying at home all day long? 
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Let’s look at this globally - it is not only about one’s family; it affects 
every person on this planet. And how can we calculate the well-being of 
every person in city or state? That is why we use the HDI  

HDI (Human Development Index) is a statistic composite index of life 
expectancy, education, and per capita income indicators. In other words, by 
calculating the level of education, income and the average age of a person, 
we can indicate his/her well-being. So by comparing the HDI of 2019 and 
2020, we can determine whether people’s life got worse, or better-off. As 
there are a lot of countries, I picked the most infected countries from its 
region or continent 

As we can see, the leader here is USA. The less infected country here is 
Australia.     

And here comes the dilemma. Many people assume that states with 
higher population have more cases, and eventually, are higher developed. 
But here is paradox: USA has less population than India, but is more 
infected. Also, Australia has only 27.1k cases, but is on the first place in 
our, and is sixth among all countries. 

Therefore, we can come to conclusion that infection ratio has nothing to 
do with a country’s population. Once we are done with this, we can go on 
and analyze the HDI itself. As I mentioned above, HDI consists of life 
expectancy, income and education, or as most people say, literacy rate.  

Briefly saying, the HDI Value is the same as rankings of HDI but is 
given in value. In fact, by calculating the value of HDI you can rank 
countries. All these values come from calculating the above aspects (GNI, 
Life expectancy and Literacy rate). 

Gross National Income is the total amount of money earned by a nation's 
people and businesses.  It is used to measure and track a nation's wealth. 
GNI calculates the total income earned by a nation's people and businesses, 
including investment income, regardless of where it was earned. It also 
covers money received from abroad such as foreign investment. This factor 
is important, but not crucial. For example, the GNI of the United States is 
far bigger than Australia’s, but still couldn’t help USA overcome Australia 
in HDI ranking. 

Life expectancy is a statistical measure of the average time an organism 
is expected to live, based on the year of its birth, its current age, and 
other factors including gender. This aspect is depended on wealth of a 
country. In other words, the better your life is, the longer you live. But there 
are some countries, where life expectancy is high because of genetic origin 
(China, Korea, Japan) or spiritual and religious style of life (Tibet, Nepal, 
Bhutan). Close example is France: its life expectancy rate is higher than in 
US, though it ranks third. The problem is with the way of living that is 



 

 
248 

popular among Americans. Junk food, soda and high obsession are the main 
problems. 

Literacy rate is a total number of literate persons in a given age group, 
expressed as a percentage of the total population in that age group. The 
adult literacy rate measures literacy among persons aged 15 years and older, 
and the youth literacy rate measures literacy among persons aged 15 to 24 
years. So, this factor is to be considered as the most crucial aspect in HDI. 
More educated people – more improvement opportunities, less educated 
people – less opportunities. 

So, here we can see that most countries that were affected by CoViD-19 
badly are high-developed countries. Lockdowns and other restrictions will 
affect their economy, but not critically. The problem is with developing 
countries. Their economic situation can be in a big risk, as their economy is 
not strong enough to overcome lockdowns without critical results. 
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Aserbaidschanische Staatliche Universität für Öl und Industrie 
Polyethylen ist heute überall: in Schaufenstern, in Supermarktregalen, in 

Straßengräben, auf Parkrasen, in Flüssen und sogar in Bäumen, in unseren 
Häusern und auf Müllhalden. 

Plastiktüten aus Supermärkten, die wir normalerweise verwenden, 
bestehen aus Polyethylen. Plastiktüten erschienen Mitte der fünfziger Jahre 
in Amerika und erlangten sofort immense Popularität. Kunststoff hat seinen 
Weg in unseren Alltag revolutioniert - es ist bequem, praktisch, billig. 
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Die ganze Welt hat jedoch bereits erkannt, welchen Schaden sie für die 
Ökologie des Planeten anrichtet. Die in der Umwelt entsorgten Plastiktüten 
halten sehr lange und sind nicht biologisch abbaubar. Sie bilden somit eine 
dauerhafte Verschmutzung. 

Jedes Jahr werden weltweit vier Billionen Pakete verwendet. Sie töten 
eine Million Vögel, einhunderttausend Meeressäuger und unzählige 
Fischschwärme. 

Jedes Jahr werden sechs Millionen 300.000 Tonnen Müll, von denen der 
größte Teil aus Plastik besteht, in die Ozeane geworfen. Kapitän Charles 
Moore von der Algalita Marine Research Organization (AMRF) ist zu dem 
Schluss gekommen, dass ein Viertel der Wasseroberfläche mit 
schwimmenden Plastikabfällen bedeckt ist. 

Die Weltorganisation "For Nature" hat festgestellt, dass allein in 
Neufundland jedes Jahr über hunderttausend Wale, Robben und 
Schildkröten an Plastiktüten sterben. Die Verbreitung von Plastiktüten wirft 
daher ernsthafte Einwände von Umweltschützern auf. 

Aus diesem Grund ist in einigen Ländern die Verwendung von 
Plastiktüten als Haushaltsverpackung eingeschränkt oder verboten. 

Es ist nicht zu leugnen, dass Plastiktüten schädlich für die Natur sind. 
Dieses Thema ist gut recherchiert und es werden weltweit immer noch mehr 
als 160.000 Plastiktüten pro Sekunde verwendet. Dies muss geändert 
werden, daher haben wir einige Fakten zusammengestellt, die Ihre (und die 
Ihrer Freunde) Ansicht darüber ändern könnten, wie Sie sie verwenden 
(oder noch besser, wenn Sie damit aufhören). 

Jede Sekunde werden weltweit 160.000 Plastiktüten verwendet und 
weggeworfen. 

Überlegen Sie, wie groß diese Zahl ist. Dies geschieht jede Sekunde. 
Das ergibt eine Billion Plastiktüten, die jedes Jahr weggeworfen werden. 

Die Ölmenge, die zur Herstellung einer Plastiktüte benötigt wird, 
ermöglicht es dem Fahrzeug, 11 Meter zu fahren. 

Dies scheint nicht viel zu sein, aber alles summiert sich zu einem 
astronomischen Endergebnis. Die Menge an Öl, die für die Herstellung von 
zehn Plastiktüten benötigt wird, könnte ein Auto über ein Fußballfeld 
fahren. Es lohnt sich, alles zusammenzurechnen - und wir werden über 
große Entfernungen sprechen. 

Die Plastiktüte wird durchschnittlich 12 Minuten lang benutzt. 
Der Beutel wird normalerweise nach 12 Minuten weggeworfen. 

Tatsächlich werden weltweit weniger als drei Prozent der Plastiktüten 
recycelt. Weggeworfene Plastiktüten bleiben Tausende von Jahren in der 
Umwelt, bevor sich der Kunststoff zersetzt! 

267 verschiedene Tierarten sind Meeresschutt ausgesetzt. 
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Wir wissen, dass es nicht nur Plastiktüten sind, sondern 90 Prozent der 
Tiere im Toten Meer finden Plastik in ihren Mägen oder Körpern. 

Plastiktüten sind eine der zehn häufigsten Arten von Küstenabfällen, die 
während der Küstenreinigung gesammelt werden. 

Laut dem gemeinnützigen Marine Conservation Center sind Plastiktüten 
bei Küstenreinigungen so häufig, dass sie zu den zwölf häufigsten Arten 
von Müll gehören. Umso mehr Gründe, ihre Nutzung zu reduzieren. 

Wenn wir alle Plastiktüten der Welt zusammenstellen, werden sie den 
Globus 4200 Mal umrunden. 

Genau, nicht ein- oder zweimal, sondern viertausendzweihundertmal! 
Wenn nur eine Person während ihres Lebens nur recycelte Plastiktüten 

verwenden würde, würde dies dazu beitragen, 22.000 Plastiktüten aus der 
Umwelt zu entfernen. 

Sie können diese Person werden. Und wenn Sie diese Informationen mit 
Ihren Freunden teilen, wird sich die Anzahl der in die Umwelt geworfenen 
Plastiktüten erheblich verringern. 

Je besser wir das Müllproblem verstehen, desto mehr bemühen wir uns 
sicherzustellen, dass unsere wöchentlichen Einkäufe in Geschäften nicht zu 
den Inseln des Plastikmülls im Ozean beitragen. Untersuchungen haben 
jedoch gezeigt, dass das „grüne“ Ersetzen von Einwegbeuteln durch Papier 
oder recycelbare Beutel der Umwelt oft überhaupt nicht hilft. 

Letztendlich besteht die nachhaltigste Lösung darin, die Taschen und 
Taschen, die Sie zu Hause haben, so oft wie möglich zu verwenden. 
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Sodium Fluoride is an inorganic compound that consists of “Na+” and 
“F-”.  It is mostly used in the fluoridation of drinking water, toothpaste, 
non-organic juice, instant soup, cooked/frozen foods, cigarette and much 
more. But is it that useful to us? Well, I don’t think so! 

While it is helpful in most sectors, extra dose has some seriously 
dangerous effects on human body. Fluoride has the ability to accumulate in 
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the body. When taken in excess, 40-50% of fluoride accumulates inside of 
us, especially in the bones and brain, and can cause toxicity called 
"fluorosis". Fluoride may cause accumulation in the brain, behavioral 
changes, and low IQ. In studies performed in Iran, China, India and Mexico, 
an inverse proportion between the amount of fluoride in the body and IQ 
was revealed, and it was found that an increase in 1mq / l fluoride in 
drinking water caused a loss of 0.59 IQ points. Besides, taking fluoride 
above a certain level may lead to a decrease in thyroid hormone. When 
fluoride accumulates in bones, a rheumatism-like condition called "skeletal 
fluorosis" occurs. While the accumulation of fluoride in bones is around 
10% in adults, it can increase to 50% in children.  

In 1930, a group of Nazi chemist supplemented the drinking water of 
prisoners in concentration camps with fluoride, and the experiment revealed 
brain damage in prisoners. When fluorescence is used continuously, the 
chemical in it almost slowly poison the human and creates damage in the 
brain, reducing brain power. 25% of known sedatives also contain fluoride. 
The Russians also knew about the soothing nature of fluoride. They used it 
as chemical weapons and added fluoride to water. However, it is still added 
to mains water in most countries today. 

Now let’s come up with the new one, pineal gland. Pineal gland 
produces melatonin, a serotonin-derived hormone which modulates sleep 
patterns in both circadian and seasonal cycles. It is one of the important 
parts of our brain. Fluoride is deposited here as a result of consumption of 
fluoridated water. It calcifies the pineal gland, otherwise known as 3rd eye 
which literally has rods and cones, just like your other eyes. And that’s very 
dangerous for humanity and its future. It seems that we need to pay attention 
to this and take them into account, otherwise we’ll have a big storm coming. 
People should avoid drinking sparkling water, non-organic juice. They must 
check out ingredients of products to see what chemicals do they contain. 
Secondly the most important part of our life, toothpastes. Make sure they 
are 100% biotic by checking if they have green bar or stripes at the bottom 
of toothpaste. But still do not hesitate to brush your teeth 2 times a day. And 
lastly, pay attention to your drinking water source. Since up to 60% of the 
human adult body is water, it must be very recognizable for all of us.  
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