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“GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA” BÖLMƏSİ 
QUBA-SİYƏZƏN  ZONASININ HİDROGEOLOJİ 

ŞƏRAİTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Magistr:                                            Elmi rəhbər: 

Salmanova Bahar Elxan qızı            prof. Pənahi Ş.A. 

I kurs, qrup A1318 

 

Quba-Siyəzən zonasına Böyük Qafqazın cənub-şərq 

enməsi və Xəzəryanı düzənliyin Qudiyalçay-Ataçay arası 

sahəsi daxildir. 

Cənub-şərqi Qafqaz dağ sisteminin mürəkkəb qalxımı, 

süxurların yatım xüsusiyyəti və həm də hipsometrik 

yüksəkliklərin yerləşməsi şimal-şərq və şərq yamacı boyu  

Babadağdan (3637m) Xəzər dənizi  (-28,0 m) istiqamətində 

aşağı düşür. 

Müasir dövrümüzdə  Azərbaycan Respublikasında 

sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişaf etməsi mütləq şəkildə 

yüksək keyfiyyətli sulardan istifadə edilməsiylə sıx bağlıdır. 

Başqa sözlə desək, yəni, kənd təsərrüfatı obyektlərinin, sənaye 

müəssisələrinin və həmçinin də əhalinin suya olan 

tələbəbatının  təmin olunması məqsədiylə yeraltı su 

resurslarının səmərəli istifadəsi əsas məsələlərdən sayılır.  

Tədqiqat aparılmış ərazidə Altıağac,  Dizavar, Giləzi, 

Qasımkənd, Ağdərə və digər yaşayış məntəqələri yerləşmişdir. 

Burada yaşayan əhali, əsasən kənd təsərrüfatı işləriylə məşğul 

olur. Lakin kənd təsərrüfatının inkişafına bir sıra amillər mane 

olur ki, bunlardan biri də su təchizatının yararsız vəziyyətdə 

olmasıdır. Həmçinin sənaye sahələri rayonda çox az inkişaf 

etmişdir və bu məqsədlə tədqiqat ərazisinin hidrogeoloji 

şəraitinin öyrənilməsi qarşıda duran mühüm məsələlərdən 

hesab edilir. 

Quba-Siyəzən zonasının fiziki-coğrafi şəraiti, həm 

geoloji quruluşu, həm də hidrogeoloji şəraiti bu zonada yeraltı 
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su ehtiyatlarının formalaşmasında çox mühüm rol oynayır.  

Tədqiqat ərazisinin  hidrogeoloji şəraiti bu ərazinin 

mürəkkəb tektonik quruluşu, relyefin mürəkkəbliyi, bundan 

başqa süxurların aşınma dərəcəsi, çatlılığı, yağıntıların miqdarı 

həmçinin, digər təbii-süni amillərlə əlaqədardır. 

Tədqiqat ərazisində yeraltı sular Yura, Təbaşir, Neogen 

və Dördüncü dövr  sulu komplekslərində formalaşmışdır. 

Yüksək susaxlayan sulu kompleks Dördüncü dövr 

kompleksləridir. Tədqiqat ərazisində təzyiqli və təzyiqsiz 

içməyə, həmçinin də istifadəyə yararlı yeraltı sular intişar 

etmişdir. 

Tədqiqat ərazisində rast gəlinən qrunt suları isə qeyd 

olunan strukturların periklinal hissələrində intişar etmişdir. 

Təzəkənd, Tıxlı, Dizavar kəndlərində və Ağdərəçay, 

Tığçay, Qarabulaq dərələrində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində 

alınan quyu məlumatlarına, əsasən, bulaqların sərfi 2,43-3,24 

l/san, temperaturu 9-15 
0
C təşkil edir. Bu dəyişkənlik isə 

ərazidə atmosfer yağıntılarının miqdarından daha çox asılıdır. 

Bu ərazidə yeraltı suların yatma dərinliyi 5-143 metr 

intervalında dəyişməsi müəyyən edilmişdir. 

Ərazinin qrunt suları, əsasən, Dördüncü dövr çöküntüləri, 

həmçinin  Maykop və Təbaşir çöküntüləriylə əlaqədardır.  

 
Ədəbiyyat 

1. ETSN-nin Kompleks hidrogeologiya və mühəndisi geologiya 

ekspediyası idarəsinin hesabatı. 2016-cı il. 

2. S.Ş.Salahov, T.D.Muradov, S.B.Səfərov, M.Ə.Əsədova 2002-

2004- cü illərdə Cəngi-Siyəzən-Xızı-Giləzi sahəsində yeraltı suların axtarışı 

işlərinin hesabatı. Bakı. 2005. 

3. Алиев Ф.Ш. Отчет о результатах поисков пресных вод как 

источник водоснабжения сельских населенных пунктов Алтыагадж-

Хызынской зоны, Хызынского административного района. ТГФ, Баку, 

1991. 
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FAYDALI QAZINTILARIN ÇIXARILMASININ 

PERSPEKTİV ÜSULU 

 

Tələbə:            Elmi rəhbər: 

Əzimli Əzim Ayaz oğlu (məruzəçi)  ass.M.Y.Ağaməmmədova  

III kurs, qrup 129.6 

 

Müasir dağ-mədən elminin və sənayesinin qarşısında 

duran ən vacib məsələlər – faydalı qazıntıların hasilatını 

artırmaq və maya dəyərini aşağı salmaq, boş süxurların yer 

səthinə verilməsindən yaxa qurtarmaq, insanların yer altında 

olmasını məhdudlaşdırmaq, əmək məhsuldarlığını artırmaq 

üçün yollar araşdırmaqdır. 

Son illər bərk faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsində 

mütərəqqi hesab edilən geotexnoloji üsulların tətbiqi nəzərdən 

keçirilir və ən əlverişli qələvilləşdirmə üsuludur. Hər bir 

faydalı qazıntı geotexnoloji üsulla işlənə bilməz. Bu ilk 

növbədə bərk faydalı qazıntının hərəkət etdirilə bilən vəziyyətə 

gətirilməsi xüsusiyyətidir. 

Gələcəkdə bu yataqların yeraltı üsulla qələviləş-

dirməsinin mümkünlüyünü müəyyən etmək üçün elmi-tədqiqat 

işlərinin aparılması dağ-mədən sənayesi qarşısında duran ən 

vacib məsələlərdəndir. 

 

FİLİZİN EMALI ZAMANI METAL ÇIXIMININ 

YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI 

 

Magistr:                                                      Elmi rəhbər 

Cavadov Elmar İlham oğlu                        dos. İbrahimov H.M. 

II kurs, A1337 

Faydalı qazıntıları emal edərkən itkinin azaldılması 

imkanları böyükdür. Bir çox qara,əlvan və nadir metal 

yataqlarından çıxarılan  filizlərin daxilində mineralların qeyri-

bərabər paylanması, mədənlərdən çıxarılan filizlərin tərkibində 
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olan metalların tutumunun dəyişməsi böyük intervalda olur. 

Buna baxmayaraq adətən mədənlərdən verilən filizin tərkibində 

metalın orta tutumunun müəyyən sabit həddi planlaşdırılır. 

Buna görə də müxtəlif tərkibli filizlər şixta edilir, yəni aşağı 

tərkibli filiz yuxarı tərkibli filizə qarışdırılaraq ortalaşdırılır. 

Şixtalaşdırma müxtəlif məntəqələrdə yerinə yetirilir. Bu iş 

müxtəlif diblərdən çıxarılan filizlərin qarışdırılması ilə və ya 

filiz anbarlarında və bunker təsərrüfatında həyata keçirilə bilər..  

Ortalaşdırma tələb olunan dağ-mədən müəssisələrində 

işlənmədə olan blokların və ya diblərin sayı xeyli çox olur ki, 

bu da öz növbəsində istər kasıb və istərsə də zəngin sahələrdə 

işləyən blokların və diblərin işlənmə intensivliyini azaldır.  

Göstərilən  çatışmazlığı aradan qaldırmaqdan ötrü 

mədəndə filizlərin ortalaşdırılmasından imtina etmək və bu işin 

zənginləşdirmə fabriklərində xüsusi ortalaşdırma anbarları 

yaratmaqla həyata keçirmək mümkündür. Çoxkomponentli 

filizlər olarsa  onları növlər üzrə ayrı-ayrılıqda və optimal 

rejimdə zənginləşdirmək mümkündür  ki, bu isə öz növbəsində  

metalların çıxımını xeyli artırmasına gətirib çıxara bilər. 

Müxtəlif tərkibli filizlərin (oksidləşmiş və sulfidli) ayrılıqda 

çıxarılması və ayrılıqda emalı sahəsində aparılan təcrübi-

sənaye yoxlamaları onların praktiki olaraq mümkünlüyünü və 

iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğunluğunu göstərir. 

Bu üsulun tətbiqi filiz kütləsindən istifadə dərəcəsini 

yüksəltməklə bərabər, eyni zamanda metal istehsalına çəkilən 

xərclərin azalmasına şərait yaradır. Bu sahədə əsas üstünlük 

mineral xammallardan kompleks istifadə olunmasıdır. Bir çox 

dağ-mədən müəssisələrində son illər faydalı qazıntıların tərkibi 

nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb. Kompleks filizlərdən 

ibarət olan yataqlarda bu azalma filizin zənginləşməsi zamanı 

çıxarılan metalların sayının çoxalması və metalların çıxımının 

yüksəldilməsi nəticəsində kompensasiya oluna bilər. 

Filizin birgə çıxarıldığı dağ-mədən müəssisələrinin bir 

çoxunda zənginləşdirmədən əvvəl filizin çeşidlənməsi həyata 
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keçirilir ki, bu da nəticədə metalın çıxımının yüksəlməsinə 

səbəb olur. Elm və texnikanın nailiyyətlərinə söykənən yeni 

çeşidləmə üsulları mövcuddur. Bunlardan əlvan və nadir metal 

filizlərinin çeşidlənməsində tətbiq olunan ağır suspenziyada 

filizlərin zənginləşdirilməsidir. 

Zənginləşmə prosesinin ən perspektivli istiqamətlərindən 

biri də dağ süxurlarının nüvə-fiziki xüsusiyyətlərindən istifadə 

üsuludur. Bu üsul müxtəlif şüalanmalarla (elektron, neyrtron, 

rentgen, ultrabənövşəyi, infraqırmızı, radiodalğaların və s.) 

qarşılıqılı təsiri nəticəsində onlarda yaranan xüsusiyyətə 

əsaslanır. Radioaktivliyi olmayan faydalı qazıntıların 

radiometrik zənginləşdirmə üsulu hazırda geniş tətbiq olunur. 

İstehsalatda foto-neytron, rentgenlüminisent, fotolüminisent, 

maqnitometrik, neytron-radiyasiyalı və digər üsullar öz 

tətbiqini tapmışdır.  

Adıçəkilən üsulların tətbiqi mineralların müxtəlif 

xüsusiyyətinə görə ayırmağa əsaslanır. Bu üsullarla asbesti, 

bariti, kalsiti, meli, misi, nikeli, gümüşü, almazı, çöl şpatını, 

qızılı,ilmeniti, maqneziti, seoliti, vanadiumu və s. ayırmaq olar. 

Filizlərin ilkin çeşidlənməsi nəticəsində boş süxurların 10-

30%-ə qədərini ayırmaq olur. Tullantı məhsullarının təkrar 

emalı əlavə faydalı komponent çıxımına imkan verir.  

Aşağı tərkibli (kondisiyadan aşağı) filizləri, 

tullantıxanalarda toplanmış dağ kütləsinin tərkibindəki faydalı 

komponentləri yer səthində topa aşındırma üsulu ilə, 

tuullantıxanadakı dağ kütləsini isə bilavasitə tullantıxanada 

aşındırmaqla tərkibindəki metalları çıxarmaq mümkündür . 

 

GƏDƏBƏYİN VEZUVİAN DAĞININ VƏ URALIN ŞİŞİM 

DAĞLARININ VEZUVİANLARININ MÜQAYİSƏLİ 

TƏDQİQİ 

Tələbə:                                        Elmi rəhbər: 

Məmmədəliyev Ruslan                       Dos. Ağayev A.M. 

IV kurs, qrup 115.5 
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Tədqiqat işində Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun və 

Rusiya Federasiyasının Ural dağlarının vezuvianlarının 

rentgen-difraktometrik analizi aparılmış, onların bir səra 

kristalloqrafik və mineraloji parametrlərinin müqayisəli analizi 

edilmişdir. 

Vezuvian, kristallarının müxtəlifliyi və bəsit formalarının 

zənginliyi ilə seçilən minerallardandır. Onun kristallarının 

morfologiyasının ətraflı öyrənilməsi ilə ilk dəfə olaraq məşhur 

rus kristalloqrafı N.Kokşarov məşğul olmuşdur. Azərbaycanın 

Gədəbəy rayonunda yerləşən “Vezuvian dağının” 

vezuvianlarını isə professor A.Z.Vəzirzadə, S.Mahmudov və 

başqaları tədqiq etmişlər. 

Başlıqda verilən məqsədimizi yerinə yetirmək üçün 

ADNSU-nun Mineralogiya muzeyinin kolleksiyasından 

Gədəbəy və Şişim vezuvianlarının nümunələri seçilmiş, onların 

rentgen-difraktometrik analizi aparılmışdır. Analiz nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, Gədəbəy və Ural vezuvianları arasında 

kimyəvi cəhətdən müəyyən fərqlər vardır. Belə ki, Azərbaycan 

vezuvianlarında yalnız 5% kvars iştirak etdiyi halda (təmiz 

vezuvian), Şişim dağlarının vezuvianlarında isə xeyli miqdarda 

kalsit (18%), kvars (7%) və kaolinit (5%) mineralları iştirak 

edirlər. Müxtəlif yataqlardan götürülmüş bu iki vezuvianın 

oksid tərkiblərində də fərqli cəhətlər müəyyən edilmişdir. Belə 

ki, Azərbaycan yatağının vezuvianları təkcə oksid zənginliyi ilə 

deyil (Al2O3-16.93%, SiO2-39.56%, Fe2O3-2.26%), həm də 

qələvi metalların oksidləri ilə də (Na2O və K2O) zəngindirlər. 

 

HÖVSAN YATAĞINDA 3D SEYSMİK KƏŞFİYYATIN 

GEOLOJİ SƏMƏRƏLİLİYİ 

Tələbə:                                                            Elmi rəhbər: 

Abdurahmanova Sübhanə Tərlan qızı         Prof. Əhmədov T.R.. 

III kurs, qrup 117.6 
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Abşeron yarımadasının qədim Xəzər çöküntüləri ilə 

örtülmüş dənizkənarı düzənliyində yerləşən Hövsan yatağı 

1948-ci ildə açılmış və hal-hazırda da intensiv istismardadır.  

İstismarda   olan  quyuların   ilkin   debitləri  göstərir ki, yataq  

hələ  uzun  müddət geoloq və geofiziklərin diqqət mərkəzində 

olacaqdır. Əsas istismar obyekti olan Qala laydəstəsi mürəkkəb 

litofasial dəyişkənliyi ilə səciyyələnir və üstəlik, ilk baxışda 

geoloji quruluşunun o qədər də mürəkkəb olmaması təəssüratı 

yaratsa da əslində Hövsan yatağı, xüsusən də MQ (Məhsuldar 

qat) çöküntülərini döşəyən süxurlar üzrə, mürəkkəb səciyyə 

daşıyan tektonik quruluşu ilə xarakterizə olunur. Neftli-qazlılıq 

cəhətdən kifayət qədər yüksək perspektivliyi ilə səciyyələnən 

bu yatağın geoloji quruluşu ona görə də müxtəlif geoloji, 

geofiziki üsullar və qazıma ilə dəfələrlə öyrənilmişdir. Dərin 

qazıma ilə Qədim Xəzər çöküntüləri, Abşeron, Ağcagil, MQ və 

qisməndə Pont çöküntüləri açılıb öyrənilmişdir. Qalınlıqları 

10-36m arasında dəyişən Pont çöküntüləri 1308, 1810 saylı 

quyularda açılmışlar və burada həmin çöküntülər əsasən 

gillərlə təmsil olunurlar.  

ÜDN üsulu ilə 2D seysmik tədqiqatları  burada 1996, 

2004 və 2008-ci  illərdə aparılmışdır. Alınmış seysmik 

məlumatlar MQ çöküntülərinədək sahənin geoloji quruluşunu 

kifayət qədər inamlı öyrənməyə imkan vermişdir, lakin onu 

döşəyən Miosen çöküntüləri səviyyəsində mürəkkəb 

interferensiya müşahidə olunmuş və birmənalı interpretasiya 

edilə bilməyən seysmik informasiya alındığından bu 

çöküntülərin quruluşu lazımi dərəcədə yaxşı öyrənilməmişdir.  

Nəhayət, 2011-12-ci illərdə 3D seysmik kəşfiyyatı ilə 

tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqat sahəsində alınmış 2D 

seysmik məlumatları yeni emal qrafı ilə bir də emal olunmuş 

və onların 3D seysmik məlumatları ilə müqayisəsi nümayiş 

etdirilir. Alınmış seysmik informasiyanın təhlili göstərir ki, ən 

müasir emal texnologiyasının tətbiqinə baxmayaraq, 2D 

seysmik tədqiqatların müşahidə sıxlığı MQ-nı döşəyən 
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süxurların quruluşunu öyrənməyə imkan vermir. Halbuki 3D 

seysmik kəşfiyyatının tətbiqi qarşıda qoyulan geoloji məsələni 

həll etməyə imkan verir. 

3D məlumatlarına əsasən sahə üzrə struktur xəritənin 

qurulması ilə yanaşı dinamik məsələləri də həll etmək mümkün 

olmuşdur. Fərz olunur ki, antiklinal tələdə neft yığımı fasial 

əvəzolunma ilə əlaqədardır. Bütün bunlar bir daha 3D seysmik 

kəşfiyyatın keyfiyyətli məlumatlarına əsasən qarşıda qoyulan 

geoloji məsələlərin yüksək səviyyədə həllinin mümkünlüyünü  

bariz nümayiş etdirir. 

Üçölçülü seysmik kəşfiyyat məlumatlarına əsasən SH-VI 

üzrə struktur xəritə qurulmuşdur. Bu xəritədə Şərqi Hovsan 

antiklinalının quruluşu müfəssəl  əks olunur. Strukturun 

quruluşunun dəqiqləşdirilməsi ilə yanaşı onun tağ və tağyanı 

hissələrində dinamik analizlə “yataq” tipli anomaliya 

ayrılmışdır. Bütün bunlar 3D seysmik kəşfiyyatının yüksək 

geoloji səmərəliliyinə bir də dəlalət edir. 

 

ÇOVDAR QIZIL YATAĞININ GEOLOJİ-STRUKTUR 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ FİLİZ POTENSİALI 

 

Tələbə:     Elmi rəhbər: 

İsmayılov İsmayıl Həsən oğlu  dos. H.P.Aslanov 

IV kurs, qrup 115.5 

Son illərdə Azərbaycan qızılçıxarma sənayesində dirçəliş 

dövrünü yaşayır. İndi Respublikada qızıl çıxarılmasını 

“AzerGold” QSC və ABMƏŞ həyata keçirir. 

AzerGold şirkəti Çovdar qızıl yatağının əsasında son 

illərdə fəaliyyətə başlamışdır. Növbəti illərdə həmin şirkət 

fəaliyyət dairəsini genişləndirərək Böyük Qafqaz və Kiçik 

Qafqazın digər perspektivli sahələrində, eləcə də Naxçıvan 

MR-nın dağlıq qurşağında da işlərə başlamışdır. 

Çovdar filiz sahəsi tektonik cəhətdən Lök-Qarabağ 

struktur-formasiya zonasının tərkib hissəsi olan Şəmkir 
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antiklinoriumu ilə Daşkəsən sinklinoriumunun təmas zonasında 

yerləşir. Ərazi mürəkkəb tektonik quruluşa malikdir, xüsusən 

də, qırılma pozulmaları daha geniş yayılmışdır ki, bu da 

Çovdar filiz sahəsinin tektonik quruluşunda tutduğu mövqe ilə 

izah olunur. 

Çovdar filiz sahəsi daxilində qırışıqlıq strukturlarını 

mürəkkəbləşdirən müxtəlif ölçülü və müxtəlif istiqamətli 

qırılıb-düşmələr və qırılıb-yerdəyişmələr geniş inkişaf etmişdir. 

Onlar müxtəlif istiqamətlərə malikdirlər. 

Çovdar filiz sahəsində qızıl həm hidrotermal dəyişmə 

zonalarında, həm də sahəvi xarakter daşıyan törəmə 

kvarsitlərdə aşkar olunmuşdur. Beləliklə, filiz sahəsində 

yayılmış müxtəlif fazalarda yaranmış turş, orta-turş tərkibli 

intruzivlərin mövcudluğu şəraitində kvarslaşma zonaları, 

törəmə kvarsit kütlələri formalaşmışlar ki, bunlar da qızıl 

axtarışında əlverişli litoloji faktor hesab olunur. Hidrotermal 

dəyişmə zonalarında qızıl kvars-qızıl-sulfid və kvars-barit-

qızıl-sulfid formasiyaları ilə təmsil olunmuşdur. 

Filizləşmə zonalarının, filizdaşıyıcı və filizyerləşdirici 

süxurların və lokal strukturların geniş yayılması burada yüksək 

perspektivli filiz yatağının mövcudluğuna dəlalət edir. 

 

KOMPLEKS QUYU MƏLUMATLARINA ƏSASƏN 

NEFTLİ-QAZLI KOLLEKTORLARIN 

MƏHSULDARLIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

Magistr :                                                       Elmi rəhbər: 

Dünyamalıyev Turxan Yaşar oğlu               prof. Seyidov V.M.                                                  

I kurs, qrup A1228 

 

Mövcud geofiziki tədqiqat üsullarının günümüzə qədər 

inkişafı nəticəsində artıq bu üsullar ilə həll olunan məsələlərin 

sayı da olduqca genişlənmiş və səmərəliliyini artırmışdır. 

Müasir tədqiqat üsulları ilə artıq, kəsilişlərin litologiyaya görə 
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ayrılması və korrelyasiyası, neftli, qazlı və həmçinin, sulu 

layların aşkara çıxarılması, kollektorların neft-qaz 

doyumluluğun müəyyənləşdirilməsi, həmçinin, məsaməlik, 

keçiricilik, gilliliyin təyin olunması və s. öyrənmək daha da 

əlverişlidir. Məhz bu üsulların geniş tətbiqi ilə ölkəmizin həm 

quru, həm də dəniz ərazisində müxtəlif axtarış-kəşfiyyat və 

istismar məqsədilə geniş miqyaslı kompleks geofiziki işlər 

aparılır. 

         Bu üsullarla alınmış nəticələrin eyni zamanda 

araşdırılması yəni, kompleks şəkildə istifadəsinə əsaslanaraq 

kəsiliş üzrə və həmçinin, məhsuldar intervallar qarşısında 

qumlu, gilli, qumlu-gilli, qeyri-keçirici, məsaməli, alevrolitli, 

qranulyar və çatlı süxurlar müəyyənləşdirilir və uyğun 

metodiki üsulların tətbiqi nəticəsində ətraflı şəkildə öyrənilir. 

 Tədqiqat işimizdə kollektorların məhsuldarlığını 

proqnozlaşdırmaq üçün QGT kompleksini aşağıdakı 

ardıcıllıqla tətbiq etmişik: 

- İlk öncə, yataq üzrə müxtəlif quyu məlumatlarından 

istifadə edərək kəsiliş boyunca öyrənilməsi lazım olan 

intervallar müəyyənləşdirilir; 

- Öyrənilməsi səmərəli olan laylar müəyyənləşdirilir və 

mövcud kompleks QGT məlumatlarından istifadə edilərək 

həmin intervallar üzrə süxurların fiziki və kimyəvi 

xüsusiyyətləri, ən əsası isə, petrofiziki parametrləri təyin 

olunur. Kompleks QGT üsulları dedikdə isə, FXM və QP, 

NQK və QK, bunlarla yanaşı, digər karotajı üsulları 

məlumatlarının da eyni zamanda istifadəsi nəzərdə tutulur. 

- Təyin olunmuş intervallar üzrə süxurların növünün, 

xüsusiyyətlərinin və petrofiziki kəmiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə əsasən, bu süxurların kollektor yoxsa 

qeyri-kollektor, neftli və yaxud da sulu olması kimi məsələlər 

araşdırılır və nəticələr alınır; 

- Nəticələr həm cədvəl, diaqram formasında, həm də 

qurulmuş 2D və 3D modellər şəklində təqdim oluna bilər. 
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Alınan nəticələr tərəfimizdən təhlil edilmişdir və 

Balaxanı-Sabunçu-Ramana yatağının Qırmaki lay dəstəsi üçün 

proqnoz verilmişdir. 

 

GƏDƏBƏY CU–AU KOLÇEDAN YATAĞI ƏTRAFINDA 

PERSPEKTİVLİ SAHƏLƏR 

 

Tələbə:     Elmi rəhbər: 

Qasımova Tamilla Ruslan qızı  dos. H.P.Aslanov 

IV kurs, qrup 115.5 

 

 Gədəbəy Cu-Au kolçedan yatağı ətrafında Qədir, Ümid, 

Uğur, Mübariz, Zirvə, AC və Zəfər sahələri müəyyən 

edilmişdir. Bu sahələr bir və ya bir neçə geokimyəvi 

anomaliyalarla təmsil olunmuşlar.  

Qədir sahəsində 2 anomaliya təyin edilmişdir:  

1. Qədir Ştolnya Ağzı anomaliya sahəsi bir sıra metalların Au-

Ag-As-Zn-Pb-Mo-Te-Ba yüksək konsentrasiyası ilə 

səciyyələnir. Anomaliya yer səthinin 5-20 m dərinliyində 

müəyyən edilmişdir. 

2. Qədir anomaliya sahəsi yer qatının 225-350 m dərinliyində 

Au-Ag-Pb-Sn-Sb elementlərinin yüksək konsentrasiyası ilə 

təmsil olunur.  

 Ümid sahəsində 5 anomaliya müəyyən edilib: 

1. Şərq: Au-Cu-Te; 

2. Şimal: Pb- Sn-W-Tl-Sn-Mn-Cs-Bi-Ba; 

3. Şm-Q: Mo-S-Hg-Cs-Bi; 

4. Qərb: Mo-W-S-Hg-Cs-Bi; 

5. Cənub: Ag-Mo-Cs-Bi-Ba-W-Hg-S-Rb-Cd-Sn-Pb-Cs, 

elementlərinin yüksək konsentrasiyası ilə səciyyələnirlər. 

 Mübariz sahəsi Ümid sahəsindən 0,4 km, Qədir sahəsindən 

isə 1 km Şm-Q-də yerləşir. Sahənin geologiyasını təşkil edən 

süxurlar Ümid sahəsi ilə eynidir. Mübariz sahəsində 6 

anomaliya ayrılır: 
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1. Şm-Ş: Au-Cu-Sb; 

2. Şimal: Mo-Sn-S-Hg; 

3. Qərb: Mo-W-Te-Sn-S-Rb-Hg-Bi; 

4. Şərq: As; 

5. C-Q: Ag-Zn-Mo-S-Rb-Mn-Hg-Cs-Cd; 

6. Cənub: Ag-S-Hg-Cd. 

 AC sahəsi Ümid sahəsindən 1,18 km, Qədir sahəsindən isə 

1,7 km Şm-Q-də, Mübariz sahəsindən 0,7 km Qərbdə yerləşir. 

Bu sahə Şəkərbəy-Gədəbəy adlı, bir regional və iki kiçik 

qırılma ilə məhdudlaşır. AC sahəsində 7 anomaliya 

mövcuddur.  

1. Şm-Ş: Au-As-Zn-Mo-Tl-Mn-Cd-Bi-Ba; 

2. Şimal: Pb-Mo-Hg-W-Tl-Sn-Bi-Ba; 

3. Şm-Q: Cu-Mo-Hg-Te-W-Sn-S-Mn-Cs-Cd-Ba; 

4. Mərkəz: Ag-Mo-Hg-Te-W-S-Cd; 

5. Şərq: Ag-Zn-Mo-Hg-W-Sn-S-Rb-Mn-Cd-Ba; 

6. C-Q: As-Pb; 

7. Cənub: Ag-Zn-Mo-Pb-Hg-Te-Tl-S-Rb-Cs-Bi-Ba-un yüksək 

tutumları ilə səciyyələnir. 

 Zirvə sahəsi Yoğundağın tağ hissəsində yerləşir. Bu sahədə 

əsasən andezit-bazaltlar və tuf-qumdaşları yayılmışdır. 

 Zirvə sahəsində 4 anomaliya aşkar edilmişdir: 

1. Şərq: Ag-Mo-Hg-Cs; 

2. Şimal: Ag-Zn-Pb-Sn-Mo-Hg-S-Mn-Cs-Cd-Bi; 

3. Mərkəz: Zn-Pb-Te-Mo-Hg-S; 

4. Qərb: Ag-Mo-Hg-S-Rb-Mn-Cs-Ba elementlərinin 

konsentrasiyaları ilə xarakterizə olunur. 

 Zəfər sahəsi Yoğundağ və Qızılcadağ arasında yerləşir və 

AC sahəsinin Şimal küncünə  kimi uzanır. Bu sahənin 

anomaliyasının yüksək konsentrasiyalı Au-As-Pb-W-Cs-Ba 

elementləri təşkil edir.  
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ÇOVDAR QIZIL YATAĞININ FİLİZ KÜTLƏLƏRİNİN 

MORFOLOGİYASI, DAXİLİ QURULUŞU, MİNERAL 

TƏRKİBİ VƏ SÜXURLARIN FİLİZYANI 

DƏYİŞİLMƏSİ 

Tələbə:     Elmi rəhbər: 

Səfərov Elsevər Polad oğlu   dos. H.P.Aslanov 

IV kurs, qrup 115.5 

 

Çovdar qızıl yatağı Lök-Qarabağ struktur-formasiya 

zonasının Şəmkir antiklinoriumu ilə Daşkəsən 

sinklinoriumunun təmas sahəsini əhatə edən eyni adlı filiz 

sahəsi daxilində yerləşmişdir. 

Yataq tektonik cəhətdən Çovdar antiklinalının qərb 

hissəsinə şimal-qərb istiqamətli qırılma ilə meridionalayaxın və 

en dairəsinə yaxın istiqamətli qırılma sistemlərinin kəsişmə 

zonasına uyğunlaşmışdır.Yatağın işlənməsinə 2012-ci ildə 

başlanılıb. 

Çovdar qızıl yatağı daxilində metasomatik əmələgəlmələr 

geniş inkişaf etmişdir.  Bunların əksər hissəsi qırılma 

pozulmaları boyu, həmçinin subvulkanların hidrotermal 

işlənilməsi nəticəsində təzahür etmişlər və üst bayos 

maqmatizmi ilə əlaqədardır. Metasomatik əmələgəlmələr 

arasında riolit-dasitlərin intensiv metasomatik dəyişməsi 

nəticəsində əmələ gələn törəmə kvarsitlər geniş yayılmışdır. 

Filiz kütlələri hidrotermal dəyişmiş subvulkan 

kütlələrindən ibarətdirlər. Həmçinin burada ümumqafqaz 

istiqamətli (şimal-qərb) qızıl-sulfid filizi zonalarına da rast 

gəlinir. 

Çovdar qızıl yatağı daxilində beş qızıldaşıyan filiz kütləsi 

aşkar edilmiş və onlardan yalnız “Mərkəzi” filiz kütləsi 

nisbətən geniş öyrənilmişdir. Sahədə “Mərkəzi” filiz kütləsini 

dörd bir tərəfdən əhatə edən subvulkan kütlələri müəyyən 

dərəcədə qızıl daşıyır. 
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KASDAĞ VƏ KATEX KOLÇEDAN POLİMETAL 

YATAQLARINDA HAVANIN TƏRKİBİNİN 

DƏYİŞİLMƏSİ VƏ ORADA İSTİFADƏ OLUNA 

BİLƏCƏK VENTELYASİYA SXEMİ. 

 

Tələbə:                                                         Elmi rəhbər:  

Abdurahmanova Şəfiqə Yusif qızı                dos. İsmayılov R.T                              

IV kurs, qrup 109,5 

 

1. Hazırda respublikamızın Balakən-Zaqatala rayonları 

ərazisində çox böyük ehtiyata malik Filizçay, Katex, Kasdax 

kolçedan-polimetal yataqları kəşf edilmişdir. Bu yataqlarının 

ehtiyatları hələ SSRI dövründə təsdiq olunmuşdur. Bu ərazidə, 

həmçinin bir çox filiz təzahürləri də aşkar edilmişdir. Buna 

görə də bu rayon yaxın gələcəkdə Azərbaycanın dağ-mədən 

sənayesinin intensiv inkişaf bazasına çevrilə bilər. 

2. Qeyd olunan yataqlarda dağ-kəşfiyyat işləri zamanı 

sulfidli süxur və filizlərin oksidləşməsi, qazmalarda havanın 

temperaturunun artması, oksigenin miqdarının azalması, iş 

şəraitinin pisləşməsi nəticəsində qazmaların keçirilməsində 

çətinliklər yaranmışdı. Analoji yataqları istismar edən bir çox 

mədənlərdə sulfid filizlərinin oksidləşməsi zamanı karbon 

qazının əmələ gəlməsi qazmaların atmosfer şəraitini bir az da 

çətinləşdirərək fəhlələrin normal əmək şəraitini pozur. 

3. Qeyd olunanları nəzərə alaraq mədənlərin gələcəkdə 

işlənməsi zamanı baş verə biləcək arzuolunmaz hadisələrin 

qarşısını almaq üçün göstərilən yataqların filizlərinin 

oksidləşmə qabiliyyətləri araşdırılımış və bu yataqların 

kəşfiyyat qazmalarının atmosferində müşahidələr aparılmışdır. 

4. Diblərdə havanın normal tərkibini təmin etmək üçün 

süni ventilyasiya kəsildikdə oksigenin miqdarının təhlükəli 

konsentrasiyaya qədər azalmasının və süni ventilyasiya zamanı 

onun normal konsentrasiyaya qədər artmasının 

qanunauyğunluqlarını təyin etmək lazımdır.   
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5. Sulfid filizlərini kimyəvi aktivliyi yeraltı mədən 

qazmalarında havanın miqdarının hesablanması üçün əsas 

parametr kimi istifadə edilə bilər. 

6. Təklif olunan düsturlarla qazma dibində havanın 

normal tərkibinin təminolunma müddətini hesablamaq olar. 
                  

                                     Ədəbiyyat 
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самовозгорания угля и руд. - М. Недра , 1972 

5. Лидин Г.Д., Матвиенко Н.Г ., Исмайылов Р.Т. 

Закономерности снижения содержания кислорода в 

атмосфере подготовительных выработок колчедано - 

полиметаллических месторождений 

 

 

SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ 

NANOTEXNOLOGİYANIN TƏTBİQİ 

 

Dissertant:                Elmi rəhbər: 

Tağıyev Allahverdi Şükür oğlu             dos. Kərimov V.M. 

Tələbə: Babayev Eldar Fuad oğlu                                                                                           

III kurs, qrup 121.6 

 

Dünyada bir milyarddan çox insanın su çatışmazlığından 

əziyyət çəkməsi problemi var. 2025–ci ilə qədər bu göstəricinin 

2 dəfə də artması gözlənilir. Bütün dünyada olan içməli su 

problemi qlobal xarakter daşımaqla, ölkəmizdə də mövcuddur. 

Son hesablamalara görə, ölkəmizdə yerüstü su ehtiyatı orta illik 

32,3 milyard m
3
 təşkil edir. Quraqlıq illərdə isə bu göstərici 
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azalaraq 23 milyard m
3
-ə qədər dəyişir. Bundan başqa, yeraltı 

içməli su mənbələrində toplanan ehtiyat isə təxminən 5,2 

milyard m
3
 təşkil edir. Azərbaycanda hər adambaşına düşən 

yerüstü su ehtiyatlarına gəldikdə isə bu göstərici  Cənubi 

Qafqaz dövlətləri və həmçinin Rusiyadan geridə qalır. Su 

çatışmazlığının izahı həmçinin mövcud su ehtiyatlarından 

düzgün şəkildə istifadə edilməməsidir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, mövcud suların 

(içməyə yararlı olmayan) təmizlənməsi problemin əsas çıxış 

yollarından biri hesab edilir.  

Son zamanlar texnologiyanın sürətli inkişafı 

nanotexnologiya sahəsinin də populyarlaşmasına gətirib 

çıxarmışdır. Suyun təmizlənməsinin müasir metodlarından biri 

də məhz bu nanotexnoloji metodlardır. Belə ki karbon 

nanoborularından istifadə etməklə suyu effektiv şəkildə 

təmizləmək olar. Yalnız karbon atomlarından ibarət olan bu 

nanoborular karkaslı quruluşdadır. Karbon nanoborularını 

təsəvvür etmək üçün onu qeyd etmək olar ki bu nanoborular 

qrafitin bir molekulyar təbəqəsinin bir qayda olaraq boru 

şəklində bükülməsidir. Həmin bu nanoborularda 1 milyondan 

çox karbon (C) atomları olur ki, onların da diametri 1 nm 

(nanometr), uzunluğu isə 10-100 mkm tərtibində olur. 

Nanoborular insan saçından 100 000 dəfə nazik olmaqla, 

poladdan, təxminən 50 dəfə möhkəmdir, sıxlığı isə təxminən 6 

dəfə kiçikdir. Kütləsinə gəldikdə isə 1 qram nanoboru 500 m
2
 

sahəyə malik olur. Qalınlığı 1 mm olan bu nanoboru 20 ton 

yükün ağırlığına davam gətirir. Xarici təsirin kritik qiymətdən 

böyük halı üçün isə sınmır, cırılmır və formasını dəyişərək 

yenidən düzülmək qabiliyyətinə malikdir. Unikal xüsusiyyəti 

isə odur ki, bu nanoborulara 1,7 V gərginlik verdiyi zaman su 

ondan keçir, lakin, zəhərli olan üzvi molekullar, həmçinin, 

metalların toksiki ionları, virus və bakteriyalar isə keçə bilmir.  

Karbon nanoborularının yuxarıda qeyd edilən 

xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bu nanoborulardan istifadə 
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etməklə suyun təmizlənməsinə nail olmaq olar. 

Nanoborulardan istifadə etməklə həmçinin, dəniz suyunu da 

içməli vəziyyətə gətirmək olar.  

Ədəbiyyat  

 
1. http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2010/noyabr/140061.htm    

2. Сергеев Г.Б. Нанохимия, Изд.  МГУ, 2003, стр, 285.  

 

TALIŞ ZONASININ MİNERAL-TERMAL SULARININ 

İSTİFADƏ PERSPEKTİVLİYİ 

 

Dissertant:                Elmi rəhbər: 

Tağıyev Allahverdi Şükür oğlu            dos. Tağıyev İ.İ. 

Tələbə:  Həsənli Yeganə Qüdrət qızı                                                                      

III kurs, qrup 121.6 

 

Son zamanlar Azərbaycan Respublikasında dünyanın bir 

sıra ölkələrində olduğu kimi mineral sular ilə yanaşı, həmçinin, 

termal suların da öyrənilməsi çox aktual məsələlərdən biri 

hesab olunur. 

Bir çox yüksək istilik potensialı olan ölkələrdə (ABŞ, 

Kamçatka, İndoneziya, İslandiya, Yeni Zelandiya, Efiopiya, 

Yaponiya və s.) termal qeyzerlər məlumdur. Belə ki, bir sıra  

ölkələrin iqdisadiyyatının inkişafında termal sular mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan da respublikamızın bir sıra 

əraziləri, xüsusən də, dağlıq Talış zonası özünün qiymətli 

hidrotermal sərvətləri ilə zəngindir. 

Yerin istiliyinin təbii daşıyıcıları  sayılan yeraltı termal 

sular litosferin üst hissəsində, əsasən, çökmə süxurlarda geniş 

intişar etmişdir. Sözü gedən bu termal suların çox böyük 

dinamikliyi və həmçinin, istilik tutumuna malik olması isə 

onların intişar tapdığı layların yüksək təzyiqli olmaları ilə 

əlaqədardır. Beləliklə, iqtisadi baxımdan əlverişli, ekoloji 

cəhətdən normalara cavab verən və praktiki cəhətdən 

tükənməzliyi bu termal suların  əhəmiyyətini daha da artırır.  

http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2010/noyabr/140061.htm
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Talış zonası Alp qırışıqlıq zonasına aid olub, hidrogeoloji 

baxımdan isə çox mürəkkəb olmaqla, mineral-termal suların 

kifayət qədər olması ilə respublikanın digər zonlarından 

fərqlənir. Bu da öz növbəsində, ərazinin seysmik aktivliyi, 

həmçinin, relyefin dağlıq və dağətəyi zonalardan ibarət olması, 

burada yeraltı suların mövcudluğunun bir sıra amillərlə bağlı 

olmasından irəli gəlir. Belə ki, həmin suların varlığı onların 

qidalanma intensivliyi, yüksək endogen istilik axının təsiri və 

həmçinin, tektonik çatların fəaliyyəti ilə əlaqədardır. 

Ümumiyyətlə, Talış qırışıqlığı zonasına daxil olan 

Buravor, Astara antiklinoriləri və həmçinin, Lerik, Yardımlı 

sinklinoriləri ilə birbaşa əlaqədar olan bu mineral-termal 

bulaqlar, artıq kifayət qədər şöhrət taparaq dünya miqyasında 

tanınmaqdadır. Bunlardan da Lerik sinklinorisinə aid edilən 

Meşəsu, İbadsu, Taxtanagörən və s., Burovar antiklinorisinə 

Ərkivan, Donuzötən, Qotursu və s., həmçinin, Astara 

antiklinorisinə isə aid edilmiş Alaşa, Ərkivan, və s. misal 

göstərmək olar. Yuxarıda sadalanan bu mineral-termal suların 

minerallaşma dərəcəsi isə 3-24 q/1-ə qədər olmaqla, yüksək 

minerallaşmaya malikdir. Nəticə olaraq, qeyd etmək olar ki, 

sanatoriya obyektlərinin yaradılması baxımından Lənkəranda 

Meşəsu, İbadsu kimi termal su bulaqları çox perspektivli 

sayılır. Məsələn, Ərkivan, Meşəsu yataqları ürək–damar, 

Meşəsu yatağı əsəb, Ərkivan yatağı isə dəri-zöhrəvi və s. 

xəstəliklərin müalicəsində “loğman” rolunu oynaya bilər.  

Bundan başqa, Talış zonasının termal sularının son 

dövrlər böyük aktuallığa malik olan alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbəyi kimi də istifadə etmək olar. Bütün bunları 

ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, Talış zonasında intişar tapmış 

bu termal sular böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu termal 

suların istismar edilməsi ilə  həm alternativ enerji mənbələrinə 

və həm də, istifadə edilməsi həm alternativ enerji mənbələrinə 

sahib olmuş oluruq və həm də böyük miqyaslı kurort sahələri 

salınmasına nail oluruq. Həmçinin, örtülü şitilliklərin 
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yetişdirilməsində, habelə, pambıq, tütün, balıq və s. 

qurudulmasında da geniş miqyasda istifadə etmək olar.  
 

Ədəbiyyat 

1. Кашкай М.А., Тагиев И.И. – Ресурсы минеральных и 

термальных вод. Гидрогеология СССР: том XII (Азерб. ССР). 

М.: Недра, 1969. 

 

AŞAĞI KÜR  ƏYİMİNİN LOKAL QALXIMLARININ 

İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ 

KARBOHİDROGENƏMƏLƏGƏLMƏ POTENSİALINA 

GÖRƏ NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ  

   

  Tələbə:                                                    Rəhbər:   

  İsmayılov Fərid Əlihüseyn oğlu           dos.N.R.Nərimanov 

  IV kurs, qrup 105.5 

 

İşin  məqsədi Aşağı Kür çökəkliyində mövcud sıxılma 

gərginlikləri şəraitində paleotektonik təhlil, ərazidə kəsiliş 

boyu müxtəlif dərinlik intervallarında temperatur rejimi, ilkin 

məlumatlar əsasında kəsiliş boyu neftqazəmələgəlmə 

ocaqlarının  neft-qaz hasil etmə potensialını  lokal qalxımların 

əmələgəlmə vaxtını və inkişafını  araşdıraraq ərazinin neft-qaz 

perspektivliyini təyin etməkdir.  

Məlumdur ki,   uzununa  əyilmə  mexanizminin iştirakı  

ilə  formalaşan  qırışıqların uzanma istiqaməti sıxılma 

gərginliklərinin təsir istiqamətinə  perpendikulyar olur. Belə  

halda  regionun struktur  elementlərində  inkişaf etmiş lokal 

qalxımların  və   antiklinal  zonaların  uzanma  istiqamətlərinə 

əsasən sıxılma gərginliklərin  təsir  istiqamətlərini, qırışıqların  

morfologiyasına  görə  isə onların formalaşmasında  sıxılma  

gərginliklərinin rolu  və  intensivliyi  keyfiyyətcə  təyin  

edilmişdir. Qırışığın eninin uzununa nisbəti kəmiyyətcə nə 

qədər kiçik olarsa  müvafiq lokal qalxımın,   formalaşmasında   

sıxılma gərginliklərinin rolunun  bir o qədər  yüksək olmasını 
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söyləmək mümkündür. 

Təhlil  üçün Aşağı  Kür  çökəkliyinin  lokal qalxımların 

morfologiyasına əsasən   sıxılma gərginliklərinin intensivliyini 

keyfiyyətcə qiymətləndirərək   ərazi üzrə sıxılma 

gərginliklərinin paylanma xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Eləcə 

də  Aşağı Kür çökəkliyinin  aid Qarabağlı, Neftçala, Şirvan , 

Kəlaməddin, Kiçik Hərəmi  və Bəndovan lokal qalxımlarının 

inkişaf qrafiklərini quraraq onların Miosendən gec olmayaraq 

inkişafa başlaması  və ən sürətli inkişaf mərhələlərini  əsasən 

Dördüncü dövrdə keçmələri müəyyən edilmişdir. Çökmə qatın 

dərinlik intervalları üzrə geotermik xəritələr əsasında çökmə 

qatın 7000 m dərinliyə qədər sahə üzrə temperatur rejim 

araşdırılmışdır və kəsiliş üzrə üzvi maddənin paylanma 

xüsusiyyətlərinə əsasən neftqazəmələgəlmə ocaqlarının 

mövcudluğu araşdırılaraq ərazinin neft-qaz perspektivliyi 

müəyyən edilmişdir.     

 

  BAKI ARXİPELAQININ STRUKTUR-TEKTONİK 

XÜSUSIYYƏTLƏRİNƏ VƏ GEOTEMPERATUR 

REJİMİNƏ GÖRƏ NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ 

 

Tələbə:                                             Rəhbər: 

Mejdinov Sadiq Vahid oğlu           dos. G.C. Nəsibova 

IV kurs,  qrup: 103.5  

 

Tədqiqatın  məqsədi   Bakı arxipelaqının lokal 

qalxımlarının mövcud geodinamik rejim şəraitində struktur-

tektonik  və  qırışıqəmələgəlmə xüsusiyyətlərini, dərinlik və 

sahə üzrə geotemperatur şəraitini və üzvi maddə potensialını 

təhlil edib ərazinin neft-qaz perspektivliyini təyin etməkdir. 

Təhlil üçün Bakı arxipelaqının lokal qalxımları öyrənilmişdir.  

Məlumdur ki, xətti və uzun braxiqırışıqlar əsasən 

uzununa əyilmə mexanizmi yolu ilə formalaşırlar. Bu zaman 

sıxılma gərginliklərinin təsir istiqaməti qırışıqların və onların 
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təşkil etdikləri antiklinal zonalara perpendikulyar olur. Bu 

baxımdan Bakı arxipelaqının  struktur-tektonik xəritəsindən 

göründüyü  kimi, orada inkişaf etmiş lokal qalxımların 

əksəriyyəti  və  təşkil  etdikləri  antiklinal zonalar əsasən  

şimal-qərb-cənub-şərqə doğru uzanmışlar.  Bu hal ərazidə  

sıxılma gərginliklərinin şimal-şərq istiqamətində  

cəhətlənməsini göstərir.  Sıxılma gərginliklərinin  belə 

cəhətlənməsi  Ərəbistan plitəsinin şimal-şərq çıxıntısı 

tərəfindən   İran-Əfqan plitəsinin  ensiz hissəsinin şimal-şərqə 

doğru sıxışdırılması ilə əlaqədardır. 

Mövcud struktur-tektonik şərait göstərir ki, arxipelaqda 

əsasən uzun və qısa braxiformalı qırışıqlar inkişaf etmişdir.  

 Bakı arxipelaqında sahə və müxtəlif dərinliklər üzrə 

ərazinin geotemperatur rejimi öyrənilmişdir. Bununla  bərabər  

çökmə qatın kəsilişində üzvi maddənin paylanma 

xüsusiyyətlərinə görə neftqazəmələgəlmə ocaqları  müəyyən  

edilərək ərazinin neftqaztörədəbilmə potensialı araşdırılmışdır. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri Bakı arxipelaqının  çökmə 

qatının  nisbətən yüksək neft-qaz  potensialına, yəni 

perspektivliyə malik olmasını deməyə əsas verir.  

 

LƏNKƏRAN DÜZƏNLİYİNİN QRUNT SULARININ 

HİDROGEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Magistr:                                                        Elmi rəhbər: 

İsayeva Aysel Nuruş qızı                             dos.İ.Ş.Namazov 

I kurs, qrup A1138 

 

Lənkəran ovalığı Azərbaycan Respublikasının cənub 

şərqində yerləşən Talış dağları ilə Qızılağac körfəzi arasında 

yerləşir. Ərazi cənubdan İran Islam Respublikası, qərbdən 

Talış dağları ilə, şərqdən Xəzər dənizi, şimal hissədən isə 

Muğan düzənliyi sərhədlənir. 

Lənkəran düzənliyində Masallı, Lənkəran, Astara, izibati 
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rayonları yerləşir. Düzənlik daxilində allüvial, allüvial-

prolüvial dəniz və dellüvial müasir çöküntüləri mövcuddur. 

Lənkəran dağətəyi düzənliyi  Respublikamızın xüsusi rütubətli 

subtropik zonası hesab edilir. 

Dağətəyi düzənlikdə müasir çöküntülərdə 3 sulu 

kompleks: üst qrunt suları və 2 təzyiqli sulu horizont 

mövcüddur. Lənkəran düzənliyinin iqlim xüsusiyyətləri hər 

zaman diqqətdə olmuşdur. Astara rayonunun iqliminin 

formalaşması əsasən Xəzər dənizi, Talış dağları, Lənkəran 

ovalığı hesabına formalaşır. Bu ərazidə maksimal orta illik 

yağıntı Lənkəranda 1403mm, Astarada isə 1399 mm 

miqdarında müşahidə olunur.  

Tədqiqat ərazisində havanın orta illik temperaturu 10-

16°C-dir. ərazidə illik yağıntı miqdarı isə 500-1700 mm 

arasında dəyişir. 

Cənub rayonunun hidrogeoloji şəraiti ovalıq və dağlıq 

hissələrə ayrılır. Düzənliyin hər bir hissəsində qrunt su hövzəsi 

yaranmışdır. Qrunt su horizontları  bütün sahələrdə quyular 

vasitəsi ilə açılmışdır. Onların tavanı 10-27 m-dən 0.5-1.0m-

dək dərinlikdə yerləşir. Ərazinin bir çox sahələrində  qrunt 

sularının yatma dərinliyi 2-3m-ə qədərdir. Qrunt suları çox 

ərazidə bataqlıqlar yaratmışdır. Payız aylarında atmosfer 

yağıntılarının intensivləşməsi qrunt su səviyyəsini artırır. 

Lənkəran düzənliyində qrunt sularının təbii drenləşmə şəraiti 

yaxşıdır. Ərazidə il boyu qrunt suyunun temperaturu 11-12°C-

dən 21-23°C-yə qədər dəyişir. Düzənliyin şimal-şərq hissəsi 

istisna olmaqla qalan ərazidə şirin qrunt su intişar tapmışdır. 

Qızılağac, Təzəkənd yaşayış məntəqələri ərazisində qrunt 

sularının minerallaşma dərəcəsi 3.0q/l-dən çoxdur. 

Təzyiqsiz suların formalaşma şəraiti tektonik, litoloji 
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süxurlar və iqlim amilləri ilə bağlıdır. Süxurda çat və 

məsamələrin olması üst sularının qrunta keçməsini təmin edir. 

Lənkəran ovalığının sərhədi getdikcə daraldığından bulaqlar 

yaranır və bu bulaqlar çayları qidalandırır. 

Düzənlik ərazisində qrunt sularının qidalanması 

infiltrasiya və xüsusəndə atmosfer çöküntüləri hesabına baş 

verir. Ərazidə mövcüd olan qrunt sularının kimyəvi tərkibi 

minerallaşma dərəcəsinin dəyişməsi ilə bağlıdır. Düzənliyin 

şimal hissələrində aşağı minerallaşma dərəcəsinə malik xloridli 

və hidrokarbonatlı sular mövcüddur. Qidalanma sahəsində 

natriumlu-hidrokarbonatlı tipli sular inkişaf edib, bəzi 

bölgələrdə sulfat tipli sulara rast gəlinir. 

Ədəbiyyat 
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2018 
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XƏZƏRYANI (QUBA-XAÇMAZ) ZONADA YERLƏŞƏN  

YERALTI SU YATAQLARININ KİMYƏVİ TƏRKİBİ 

HAQQINDA YENİ MƏLUMATLAR 

 

Magistr:                                                          Elmi rəhbər: 

İsmayılov İsmayıl Əfqan oğlu                     prof.N. İ. Babayev  

I kurs, qrup: A1138 

 

XX əsrin ikinci yarısında antropogen təsirlərin 

nəticəsində regionların hidrogeoloji şəraiti əsaslı şəkildə 

dəyişdi. İntensiv istismar nəticəsində yeraltı suların 
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səviyyəsinin azalması, həmçinin bəzi yerlərdə əksinə olaraq su 

anbarlarının infiltirasiyasının, suvarmanın və digər proseslərin 

nəticəsi olaraq bu suların səviyyəsinin qalxması,  müəyyən 

vaxt keçdikdən  sonra  əvvəllər öyrənilən mineral və termal 

suların kimyəvi tərkibi dəyişdi. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində mineral və termal 

suların 1000-dən çox  təbii çıxışı məlumdur.  Bundan əlavə 

quyular vasitəsilə  müxtəlif dərinliklərdə bu suların 

yüksəkdebitli ehtiyatları aşakar edilmişdir. 

Böyük Qafqazın çoxqatlı zonalarında mineral və xüsusilə 

də termal sular tektonik dəyişikliklərlə bağlıdır.  Xüsusilə də 

Quba-Xaçmaz regionunun öyrənilmiş su ehtiyatları, şimaldan 

cənuba istiqamətlənən Qusar-Astara dərnlik qırılması 

nəticəsində formalaşmışdır.Bu suların xarakterik xüsusiyyəti 

onların  tərkibində karbon qazının yoxluğu və kükürdlü-

hidrogenli olmasıdır. 

Vaxtilə Azərbaycanın mineral və termal sularının 

kimyəvi tərkibinin geniş tədqiqi, akademik  M. Ə. Qaşqay,  

professor  H. Y. İsrafilov, akademik Ş. F. Mehdiyev, İ. İ. 

Tağıyev, Ə. M. Babayev  və  başqaları  tərəfindən  

aparılmışdır. Bu  gün də  həmin tədqiqatlar  nəticələrindən  

gənc mütəxəsislər istifadə edirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ də mineral və termal 

sulardan  Respublikada effektiv istifadə olunmur. Son illər bu 

sular müalicə məqsədilə tətbiq olunsa da, termal sulardan 

alternativ, bərpa olunan enerji mənbəyi kimi prespektivliyinə 

əhəmiyyət verilmir. 

Cədvəl 1  

Quba-Xaçmaz zonasının  bir sıra termal və mineral su 

mənbələrinin kimyəvi tərkibi, q/l (oktyabr 2016). 

Komponentlər 

 

   

Qonaqkənd 

T=12
0
C pH=6,5 

Minerallaşma 

4,28 q/l 

    Cimi 

T=41
0
C  

pH=7,2 

Minerallaşma 

Xaltan 

T=48
0
C  pH=8,3 

Minerallaşma 

1.74 q/l 
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2,4  q/l 

H - 0.0014 0.008 

NH4 0.051 0.0026 0.0027 

Na 21.426 0.0052 0.0242 

K 5.177 0.0007 0.0067 

Mg 0.042 0.0212 0.0644 

Ca 4.164 0.0417 0.0323 

Mn 0.051 0.0014 0.0004 

Al 0.067 0.0321 0.079 

Cl 41.26 0.0032 0.176 

Br 0.045 - 0.0002 

J 0.001 - - 

NO3 - - - 

HCO3 0.623 - 0.322 

SO4 0.002 0.3834 0.571 

HPO4 0.002 0.0025 0.007 

CO2 0.027 - 0.005 

H2S 0.001 0.0413 0.029 
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“QAZ-NEFT-MƏDƏN” BÖLMƏSİ 

 
AÇIQ LÜLƏLİ QUYULARDA QUM TƏZAHÜRÜNƏ 

QARŞI CS (CUP-SEAL) PAKERLƏRİN TƏTBİQİ 

 

Magistr :                                                    Elmi rəhbər:  

Nəsibli Təranə Namiq qızı                         İsmayılov Ş.Z. 

II kurs, A2247 

Dünya miqyasında neft-qaz sənayesində qapalı lülə ilə 

tamamlamayla müqayisədə açıq lülə ilə tamamlanmaya daha 

çox üstünlük verilir.  Açıq lülə ilə tamamlamanın üstünlükləri 

kimi  kifayət qədər böyük  layla kontakt sahəsinin olması, aşağı 

təzyiq düşgüsündə daha çox hasilat əldə etmək və daha çox 

karbohidrogen  veriminin əldə olunması qeyd oluna bilər. 

Bu sahədə daha çox şişən pakerlərə üstünlük verilməsinin 

əsas səbəbi onların   açıq lülə tamamlamalarında nizamsız 

şişərək lülədə kələ-kötürlüyü qapaması və izolyasiya prosesini 

həyata keçirməsidir. Buna baxmayaraq, şişən pakerlərin 

tətbiqində özünə məxsus limitləri vardır. 1)  şişmə prosesi uzun 

müddət 12-14 gün çəkir bu da zaman və maliyyə itkisinə səbəb 

olur 2) şişmə prosesi çox və ya az ola bilər ki, bu da layın 

dağılmasına və ya kifayət qədər izolyasiya olunmaması ilə 

nəticələnə bilər 3) dərin sulu hövzələrdə bu növ pakerlərin 

tətbiqində məhduddiyyətlərə rast gəlinir. 

CS pakerlər sürətli və effektiv şəkildə lülənin nizamsız 

formasını alaraq tıxac rolunu oynayır. Bu tip pakerlərin tətbiqi 

horizontal və açıq lüləli quyular üçün uyğundur. Pakerin “cup” 

adlanan hissəsi genişlənərək müxtəlif diametrli quyu lüləsini 

bağlayaraq  burada olan qüvvələrin təsirini məhdudlaşdırır. Bu 

da  yüksək təzyiqin süxur səthinə daxil olmasını və layın 

dağılmasının qarşısının alınmasına səbəb olur. 

CS pakerlər qum təzahürünə qarşı mübarizənin və uzun 



31 

 

müddətli suvurmanın tətbiq olunduğu quyularda yüksək 

təzyiqə qarşı kipləşdirici rolunu oynayır. Eyni zamanda böyük 

diametrli quyularda ( 9.25 inch)  təmin olunmasında tez 

zamanda zonal izolyasının təmin edilməsində rol oynayır. Bu 

dizayn suvarmanın daha yaxşı idarə edilməsində və quyuların 

sayının azaldılmasında effektiv metoddur. Dərin sulu 

hövzələrdə kipləşdirici element üzərində olan oxboyu yükü 

azaldan lövbərən istifadə olunur ki, bu da müşahidə olunacaq 

səviyyədə temperatur və təzyiq fərqinə səbəb olur. CS 

pakerlərinin gələcəkdə əsas istifadə istiqamətinin izolasiya 

edilmiş aşağı və yuxarı hissələrdə təzyiq və temperatur ölçən 

cihazlar (DHPG) vasitəsiylə ayrı ayrı zonalardakı təzyiq və 

temperatura nəzarət etmək imkanının olacağı düşünülür. 

Bu tip pakerlərin istifadəsinin bir çox üstünlükləri vardır: 

1) layın yüksək təzyiqdən təcrid olunması 2) uzun müddətli 

istifadə olunması 3) xəta payının digərləri ilə müqayisədə daha 

aşağı olması 4) xərcləri minimuma endirməsi 5) mürəkkəb 

quyularda istifadə 6) yüksək təzyiqli və təhlükəli quyularda, 

eyni zamanda dərin sulu quyularda tətbiqi 

 

ADVANCED TECHNOLOGY FOR CORROSION RISK 

REDUCTION IN OFFSHORE OIL AND GAS 

FACILITIES 

Master:      Academic adviser: 

Kazimova Aytaj Ali                               Ismayilov R.A. 

1 year, R2128 

 

It is clear, that corrosion damage different pieces of 

equipment in oil and gas field, causing significant damage to 

the economy. The whole complex of corrosion factors, like 

seawater, atmospheric condensation, solar radiation, various 

mechanical effects during storms etc. affect steel structures in 

offshore oil and gas industry. As a result, offshore facilities 
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deteriorate faster under the influence of corrosion because of 

rough marine environment.  

Nowadays, there are many methods to minimize 

destructive effect of corrosion to offshore equipment. I give a 

brief description of various forms of subsea corrosion and the 

ways to prevent in the introduction. 

It is important to monitor the condition of submerged 

pipelines and offshore platforms to forecast the failure. The 

study is mainly focused on cutting-edge corrosion logging tools 

that detect corrosion of such drilling equipment, as casing, drill 

pipe, tubing; risers and submerged unpiggable pipelines. I 

researched several types of NDT tools that are used to obtain 

information on occurrence of corrosion process, such as 

measurement of pipeline wall thickness, metal loss, and data on 

nominal sizes of pipeline.  During the research, it was found 

that the most common used technology use ultrasonic pulses 

that resonate in pipe or casing wall. In addition, apart from 

corrosion monitoring they characterize the type of corrosion 

and quantify the damage.  It is worth to note, that the described 

tools for monitoring of subsea pipelines are ROV deployed. In 

comparison with traditional diver-deployed inspection tools, 

ROV-deployed devices prevail limitation in maximum depth, 

reduce the time of monitoring and consequently, increase cost-

effectiveness. Thus, it is the choice of outstanding oil and gas 

companies at present time.  

As it mentioned above, corrosion cause great economical 

loss due to irretrievable loss of metal, premature failure of 

equipment, etc. Moreover, the failure of equipment under an 

impact of corrosion during the operation may result in high-

priced NPT (non-productive time). The cost of corrosion is 

divided into two groups: direct and indirect, which I emphasize 

in the study. In accordance with the research, made by NACE 

International, the corrosion cost US 276$ billion in 2001, and 

1.4$ billion in 2016.  In my opinion, these costs may be 
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diminished by combining the parameters of different tools in 

one, which can provide the composite log. In a result, the 

significance of these expenses would lead to future 

enhancement in technology for monitor and prevention of 

subsea corrosion.  

 

İSTİSMAR QUYULARINDA SKİN-ZONANIN  TƏYİNİ 

 

Tələbə:                                 Elmi rəhbər: 

Alışlı İlkinaz Ayaz qızı                     prof. T.e.d. Salavatov T.Ş.     

III kurs, qrup 267.6        

  

Müəyyən zonada quyular işləyərkən, onların quyudibi 

zonası çirklənir. Bunun nəticəsində quyudibi zonanın 

keçiriciliyi pisləşir, bu isə hasilatın azalmasına səbəb olur.Bunu 

nəzərə almaq üçün, İngilis alimləri Skin-faktor deyilən 

parametiri hesabata daxil etmişlər.Baxılan məsələnin əsas 

məqsədi Skin-faktoru nəzərə alaraq, skin zonanın təyin 

olunmasıdır. 

Skin zonanın təyin olunması nəticəsində quyularda əlavə 

işlərin aparılması müəyyən edilir. Belə əlavə işlər kimi 

quyudibi zonanın turşu ilə yuyulması, torpedlənməsi, 

perforasiyası olunması götürülə bilər. Aparılan tədqiqatlar 

göstərir ki, skin zona həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə 

bilər. Mədən təcrübələri göstərir ki, Skin-faktorun qiyməti (-4) 

ilə (+20) arasında dəyişir. Belə ki, bu parametr mənfi qiymət 

aldıqda quyudibi zonanın keçiriciliyi layın keçiriciliyinə görə 

böyüyür, buda hasilatın artmasına səbəb olur. Skin-faktor 

müsbət qiymət aldıqda isə, bu zonanın keçiriciliyi layın 

keçiriciliyinə görə kiçih olur. Bu da hasilatın azalmasına səbəb 

olur. Skin-faktoru bilməklə quyudibi zonada baş verən 

prosesləri bilmək olar. Bu ona görə qəbul olunur ki, bu 

parametrlərin dəqiq təyin olunması hasilatın düzgün təyin 

olunmasına səbəb ola bilər. Bəzi hallarda quyu işə düşməmiş 
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bu faktorların yaranması müşahidə olunur. Belə sistemin 

yaranmasına səbəb, qazıma zamanı gilli məhlulun laya 

keçməsidir. Deyilənləri nəzərə alaraq ümumi süzülmə tənliyi 

aşağıdakı kimi göstərilir: 

Q=
     

 
  

       

     
  
  

 
 

Qeyd eymək olar ki, skin zonanın qiyməti adətən 20-

dən az olur. Layın quyudibi zonasına təsir etdikdə keçiriciliyin 

artması skin zonanln keçiriciliyinin artmasına səbəb olur. Bu 

zaman Skin-faktoru mənfi ( S˂0) olacaqdır. Mənfi Skin-

faktorun aşağı qiyməti praktiki olaraq (S=-5) olur. Layın quyu 

zonasının keçiriciliyinin azalması isə müsbət Skin-faktorla 

xarakterizə olunur(S˃0). Əgər layın keçiriciliyi ilə skin zonanın 

keçiriciliyi bərabər olarsa, onda Skin-faktor sıfıra bərabər olur 

(S=0).  Adətən Skin-faktorun qiymətin təyin olunması  ya 

quyunu yoxladıqda «Dril Sterm Testing» (DST) və ya 

qərarlaşmış rejimdə  quyunun tədqiqatı zamanı müəyyən 

olunur.Skin-faktoru bilməklə keçiriciliyi dəyişmiş zonada 

təzyiq düşgüsünün  qiymətini tapmaq olar.Beləliklə, layın qeyri 

məhsuldar intervalının gövdəsini yarıb keçməsi effekti, qazma 

və quyunun tamamlanma işlərinin aparılması nəticəsində olan 

mexaniki Skin-faktordan seçib ayırmaq çətin olur. Qalan 

dövrlərdə təhlil edərkən yuxarıda qeyd olunan müsbət və mənfi 

Skin-faktorların cəmi  effektiv Skin-faktoru təyin etməyə 

imkan verir 

Q=
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DƏMİR YOLU ESTAKADASINDA NEFT 

MƏHSULLARININ  BOŞALDILMASI, ƏMTƏƏ 

PARKLARINA NƏQLİ VƏ YIĞILMASININ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ. 

Magistr:                                                      Elmi rəhbər:             

Bodurov Elnur İsgəndər oğlu                     dos. Mustafayev V.T. 

I kurs, qrup A2118 

 

- Yük dövriyyəsi neft bazasının əsas istehsalat göstəricisi 

hesab edilir,yəni bazaya qəbul edilmiş və təhvil verilmiş 

məhsulların miqdarıdır. Neft bazasına qəbul edilmiş məhsullar  

boru kəmərləri ilə yanaşı dəmiryolu sisterinləri ilə də həyata 

keçirilir.Bu dəmir yolu sisternlərini boşaltmaq doldurmaq 

məqsədilə dəmiryolu estakadası inşa edilir.Sisterinlərin 

boşaldılması 2 üsulla həyata keçirilir. 

1) Nasos; 2) Sərbəst axına  

Nasos vasitəsilə:  Yerin reliyefi,çənlərin yerləşmə 

vəziyyəti,kəmərdə məhsulun sərbəst axmasına imkan 

olmadıqda tətbiq edilir. 

Sərbəst axınla: Yuxarıda sadalanan şərait imkan verdiyi halda 

sərbəst axınla məhsul boşaldılır.Sisterinləri doldurub-boşalma 

üçün tətbiq edilən estakadaların sayı  aşağıdakı düsturla tapılır. 

   
   

  
 

Burada     - estakadanın sayı; 

  - gündəlik olaraq bazaya daxil olmuş maşurutların sayı; 

T-  sisterinlərin estakadada olma vaxtı. 

- Dəmiryolu estakadası sisterinlərin doldurub-boşaldılması 

vaxtını mümkün qədər azaltmağı təmin etməlidi. 

 Özülülüyü yüksək olan neft və neft məhsullarını 

boşaltmağı sürətləndirmək məqsədilə qış aylarında məhsul 

qızdırılır. 

Dəmiryolu estakadasının aşağıdakı düsturla uzunluğu 

tapılır. 
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     ∑    

 

   

 

 Burada   -maşurutdakısisterinlərin sayı;   -maşuruta daxil 

olan sistemlərin növləri üzrə sayı;  -müxtəlif növlü sisterinlərin 

uzunluğu. 

Dəmiryolu estakadaları boşaldıcı funksiya ilə yanaşı kombinə 

edilmişdə olurlar. 

-Neft və neft məhsullarını estakadada qəbul etdikdən  

sonra onun nəqlini boru kəməri ilə həyata 

keçirilir.Ümumiyyətlə boru kəməri vasitəsilə nəqlin üstün 

cəhətləri bunlardır: 1)İstehlakçıya məhsulu davamlı olaraq 

fasiləsiz həyata keçirir,2)İtkilər digər daşıma növlərilə 

müqayisədə daha az olur. 

Neft və neft məhsulları neft bazasının əsas avadanlığı 

olan çənlərə yığılır.Ümumi halda söyləsək çənlər parkında 

müxtəlif formalı çənlərdən istifadə olunur.Misal olaraq 

silindirik,damcıyabənzər,kürə şəkilli və s çənlərdən istifadə 

olunur. 

                        Ədəbiyyat siyahısı 

1.R.X.Abdullayev , Ç.C. Mürşüdli, Q.Ə.Məmmədov–

Ümumzavod avadanlığı 

(BAKI 2010)   

2. H.F. Mirələmov, Q.Q. İsmayılov «Neftin, qazın boru   

kəmərləri ilə nəqli», (dərslik), NQETLİ, Bakı-2010. 

3. В.А.Рябов,П.М. Авдеенко–Эксплуатация и ремонт 

технологических трубопровод  (Москва Химия 1988) 

4. Jim Cordell & Hershel Vanzant –Pipeline Pigging Handbook 

(2011) 

5.http://www.tecvalco.com/sensit-pmd-portable-methane-

detector/ 

 

 

 

http://www.tecvalco.com/sensit-pmd-portable-methane-detector/
http://www.tecvalco.com/sensit-pmd-portable-methane-detector/
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NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARININ DƏNİZDƏ (DƏNİZ 

KÖRPÜLƏRİNDƏ) BOŞALDILMASI VƏ 

DOLDURULMASINDA İSTİFADƏ EDİLƏN 

AVADANLIQLARIN ETİBARLILIĞININ 

ARTIRILMASI YOLLARININ TƏDQİQİ. 

 

Magistr:                                                           Elmi rəhbər: 

Cabbarov Məhəmməd İsmayıl oğlu               dos. G. İ. İmanova 

I kurs, qrup A2118 

 

      Neft və neft məhsullarının dəniz nəqliyyatından istifadə 

edərək daşınması iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli və səmərəlidir. 

      Dəniz vasitəsi ilə daşınmanın əsas üstünlüyü – maya 

dəyərinin aşağı olması və bir dəfəyə iri həcmlərin daşına 

bilməsi ilə fərqlənir. [2] 

      Beləliklə neft və neft məhsullarının dəniz terminallarında 

boşaldılması və doldurulmasında istifadə edilən avadanlıqların 

etibarlılığı əsas təqdimat mövzusu olmaqla aktualdır. 

Azərbaycanda neft və neft məhsullarının dəniz terminallarında 

boşaldılması və doldurulması üçün neft tankerləri körpülərdə 

qəbul olunurlar. Xəzər dənizində neft tankerləri əsasən 5000, 

7000, 8000, 12000 və 13000 tonluq olurlar və körpülərdə 

stenderlər və ya xortumlar vasitəsilə birləşdirilərək müvafiq 

çənlərə boşaldılır. Hal-hazırda xəzər dənizindəki mövcud neft 

körpülərinin konstruktiv quruluşu və körpü akvatoriyasındakı 

suyun dərinliyi daha iri həcmli gəmilərin istifadə olunmasına 

imkan vermir. 

Çənlərdə yığılan neft və neft məhsulları nasoslar vasitəsilə 

vaqonlara, təkrar gəmilərə və ya avtosisternlərə boşaldılaraq 

təyinatı üzrə göndərilir. [1] 

Təcrübə göstərir ki, neft terminallarında əsasən meydana çıxan 

və iş prosesinin effektivliyinə təsir edən problemlər 

aşağıdakılardır: [3] 

a) stenderlərin fiziki aşınması. 
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Fiziki aşınmaya məruz qalmış hissələr təmir olunur. Əgər 

şarnirlərdə sızmalar baş verirsə, kipləşdirici elementlər yenisi 

ilə dəyişdirilərək hidravlik stenddə sınaqdan keçirilməlidir. 

b) xortumlar maye sürtünməsindən və mexaniki təsirlərdən 

aşına bilər. 

Xortumlar təmirə yaramır, yalnız yenisi ilə əvəz oluna bilər. 

c) siyirtmələrin təzyiq altında kipliyinin pozulması. 

Əgər siyirtmələrin şiber-yəhər (pazvari) cütlüyündə aşınmalar 

yüksək dərəcədədirsə onların kipləndirici elementlərlə birlikdə 

əvəz olunması vacibdir. Siyirtmələr təmirdən sonra hidravlik 

stenddə müvafiq yoxlama təzyiqinə məruz qalmalıdır, adətən 

işçi təzyiqin 1.25-1.5 misli qədər. İşçi təzyiq layihə institutları 

tərəfindən adətən 16 atmosferə qədər təyin olunur. 

d) körpüdə olan borularda təzyiq altında sızmalar müşahidə 

olunur. 

Sızmalar qaynaq tikişində olarsa həmin qaynaq təmir edilir, 

texnoloji borudadırsa defektoskopiya olunur və qalınlıqlar 

layihə üzrə verilən normadan aşağı olduqda həmin hissə 

dəyişdirilir. 

e) vaqon doldurma stenderlərində şarnirlərin sıradan çıxması, 

hermetikliyin pozulması və mexaniki aşınmalar. 

Şarnirlər təftiş olunduqda yeyilmənin çox olması onun əvəz 

olunmasına, kipkəclər sıradan çıxmışsa dəyişdirilərək hidravlik 

olaraq müvafiq təzyiqə yoxlanılmalıdır. 
Ədəbiyyat siyahısı 

1. H.F. Mirələmov, Q.Q. İsmayılov «Neftin, qazın boru   kəmərləri ilə 

nəqli», (dərslik), NQETLİ, Bakı-2010. 

2.https://neftok.ru/transportirovka/perevozka-nefteproduktov.html 

3. http://www.findpatent.ru/patent/219/2198110.html 
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KİMYƏVİ TƏHLÜKƏLİ OBYEKTLƏRDƏ TOKSİKİ 

ZƏDƏLƏNMƏ RİSKİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN  YENİ STRATEQİYASI 

 

Magistr:                                                    Elmi rəhbər:                                                                    

Cəfərova Xədicə Tacəddin qızı                Dos.B.Ş Şahpələngova  

II kurs A2347                                                   

 

Neft kimya sənaye sahələrində qəza zamanı kimyəvi 

təhlükəli obyektlərdə toksiki zədələnmə riskinin riyazi modeli 

işlənib hazırlanmışdır. Riyazi model insanların toksiki 

zədələnməsinin parametrik və kordinat qanunlarına istinadən 

yaradılmışdır. Texnosferin təhlükəsizliyi elmi və normativ 

ədəbiyyat dəlillərində geniş qeyd edilir. Bu problem fövqəladə 

təhlükələrdən insanların müdafiəsi kimi təhlil edilmişdir. 

Müasir dövrdə mürəkkəb texniki sistemlərin yaradılması və 

sənaye miqyasında tətbiqi son dərəcə təhlükəli qəza riskinin 

meydana gəlməsinə səbəb olur. Bununla bağlı insanların 

təhlükəsizlik dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün bilavasitə 

təsir göstərən son dərəcə təhlükəli inteqral riskindən istifadə 

olunmuşdur. Bu da gözlənilən zərər formasında: 

 

R(y )=R(YC)+R(YM)+R(YE) 

 

son güman edilən effekti xarakterzə edir və vahid dəyər 

ekvivalentində sosial R(yC), madii R(yM) və ekoloji R(yE) 

zərərləri özündə birləşdirir. İnteqrallaşmış riskin 

göstəricilərinin hesablanması zamanı güman edilən zədələnmə 

dairəsi həddində potensial risk sahəsinin ərazisi üzrə potensial 

riskinin paylanması əsas götürülür. Güman edilən zədələnmə 

dairəsi həddində təhlükəli istehsalat obyektləri ətrafında 

potensial risk sahəsi həm təhlükənin tipindən, həm də orada 

olan insanların sayından asılıdır. Bu halda insanların 

zədələnmə ehtimalı hesablamalarda qəbul edilən və prosesin 
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xarakterindən və zədələyici amillərdən asılı olan parametrik 

zədələnmə qanununa uyğun müəyyən edilir.  

Neft emalı sahəsində kimyəvi təhlükəli obyektlərdə 

qəza baş verərkən toksiki zədələnmə hallarında insanların 

ölümü ilə nəticələnən sosial riskin miqdarca qiymətləndirilməsi 

üzrə mümkün olan qəzaların ardıcıllığı nəzərdən keçirilmişdir. 

Bu mərhələdə göstərilən potensial riskin miqdarca 

qiymətləndirilməsi qəza zamanı zədələyici amillərin insanlara 

təsiri ilə bağlı kəskin təsir zonası həddindəki hadisələr 

nəzərdən keçirilir. Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəza zamanı 

toksiki zədələnmə əlamətlərini meydana gətirən zəhərli 

maddələrin toksodozası PCT – doza miqdarı nəzərdən keçirilir. 

Zəhərli dozanın miqdarı ≥ PCT olduqda insanların 

orqanizmlərində  dönməyən dəyişikliklərin baş vermə ehtimalı 

mümkündür ki, bu da həmin insanların göstərilən ərazidə həyat 

fəaliyyətini dərhal dayandırmağı tələb edir. Göstərilən ərazidə 

insanlara toksiki maddələrin təsiri müxtəlif ola bilər.  

Gözlənilən sosial zərər vektor kəmiyyəti olub, aşağıdakı 

toksiki zədələnmə kateqoriyaları ilə müəyyən edilir: Ölümlə 

nəticələnən (ağır, orta və yüngül dərəcəli zədələnmə halları) - 

bu halda müxtəlif toksiki təsirlərin miqdarca xarakteristikasına 

güman edilən müvafiq zədələnmə səviyyəsinin baş vermə 

ehtimalı kimi baxılır; insanların müxtəlif dərəcəli toksiki 

zədələnmə ehtimalı -hesablamalarda zədələnmənin parametrik 

qanunları kimi qəbul edilən toksodozanın qiyməti ilə müəyyən 

edilir.  Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəza zamanı insanların 

toksiki zədələnməsinin parametrik qanunu əsaslandırılmış və 

qəbul edilmişdir. Bu halda üç parametrli paylanma qanunu 

qəbul edilmişdir. 
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DƏNİZ MƏDƏNLƏRİNDƏ HİDRAT YARANMAYA 

QARŞI İNHİBİTORUN SEÇİLMƏSİ VƏ MİQDARININ 

HESABLANMASI 

 

Tələbə:                                           Elmi rəhbər: 

Sabitova Ayna Qabil qızı               dos.Pənahov Rasim Əli oğlu                                                                                

QNMF,3-cü kurs,qrup 267.6    

 

 Hidrat yüksək təzyiq və aşağı temperaturda qaz və qaz 

qarışığının maye və maye buxarı ilə əmələ gətirdiyi bərk 

maddəyə deyilir.Əgər hidratlar haqqında öyrənmək istəyiriksə 

onda ilk öncə qaz hidratı müəyyənləşdirməli,onun iş 

prinsiplərini təsvir etməli, əhəmiyyətini müəyyənləşdirməli, 

üstünlük və ziyanlarını araşdırmalı və bir neçə tətbiqlərini qeyd 

etməliyik. 

  Qaz hidratlar qaz molekullarından(metan,etan,propan və 

s.)ibarət qəfəs quruluşlu kristal,buz kimi meydana gəlir.Təbii 

qaz hidratlar geoloji yerlərin iki növündə yerləşir:permafrostun 

altında və okean döşəməsinin altındakı çöküntülərdə.Yaranma 

mənşəyinə görə isə iki yerə bölünür:mikrobial və termogenik. 

  Üstünlükləri ondan ibarətdir ki,təbii qazdan daha bol 

tapılır.Neft,kömür,qazın birlikdə qoyduğu enerjidən daha çox 

enerji saxlayır.Eenerji tükətmək üçün ehiyacı azaldır.Yalnızca 

1m
3
  hidratı parçaladıqda təxminən 170m

3
 metan verir. 

Ziyanları isə ondan ibarətdir ki,bir-birinə əks olan mühitlərdə 

onu çıxartmaq çətin olur,nefti nəql edən kəmərlərin təbii iş 

rejimini çətinləşdirir. Bunun qarşısını almaq üçün isə qazlar 

qızdırılır, qurudulur və ya şeh nöqtəsi aşağı salınır. 

  Məruzədə dəniz şəraitində yerin hazırlanma texnoloji 

sistemində hidrat yaranmaya qarşı müxtəlif təkliflər olunur. 
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DƏNİZ NEFT-QAZ QURĞULARININ QALIQ 

İSTİSMAR RESURSLARININ 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Magistr:                                                Elmi rəhbər: 

Fərzəliyev Əlizadə Ərəstun oğlu        dos. R.Ə.İsmayılov  

I kurs, qrup A2128 

 

Texniki diaqnostika işləri həyata keçirilməklə dəniz neft-

qaz mədən hidrotexniki qurğularının qalıq istismar 

resurslarının qiymətləndirilməsində məqsəd diaqnoz olunan 

obyektin sonrakı istismar imkan və şərtlərinin müəyyən 

edilməsi və bunun nəticəsində sənaye və həmçinin ekoloji 

təhlükəsizlik şəraitinin  təmin edilməsidir   . Qoyulmuş 

məqsədə çatmağın təmin olunması üçün texniki diaqnostikanın 

əsas məsələləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

- qüsur və normativ sənədlərlə uyğunsuzluqların aşkar 

edilməsi, onların baş vermə səbəbləri və bunun əsasənda da 

obyektin texniki vəziyyətinin müəyyən edilməsi;  

- texniki vəziyyətin qiymətləndirilməsi və qalıq 

resursunun təyini (obyektin  iş qabiliyyətinin qorunub 

saxlanılması müddətinin  və həmçinin yükgötürmə 

qabiliyyətinin verilmiş ehtimalla təyin edilməsi).  

Texniki diaqnostikanın  ən ümdə problemi isə məhdud 

informasiya şəraiti daxilində texniki nasazlığın müəyyən 

edilməsidir   . 
Qalıq istismar resurslarının qiymətləndirilməsi məqsədilə 

aparılan texniki diaqnostika  işləri dəniz stasionar 

platformaların dayaq blokları konstruksiyalarında,dəniz 

stasionar platformaların yuxarı tikililərində, estakadayanı 

meydançalarında, dəniz estakada xətlərində, müxtəlif təyinatlı 

dəniz meydança və qurğularında aparılır   . 
 Texniki diaqnostika işlərinin ardıcıllığı bir neçə 

mərhələlərdən ibarət olur.İlkin olaraq müayinə obyektlərinin 
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(platformalar, estakada xətləri, estakadayanı meydançalar və s.) 

layihə və istismar prosesi sənədlərinin  analiz edilməsi , əsas 

yükgötürən element və hissələrin 

müəyyənləşdirilməsidir.Sonra yoxlanılacaq qurğunun vizual 

müayinə ilə tədqiq edilməsidir ki bunlara da zədələrin və 

qüsurların, ən zəif olan elementlər və hissələrin 

müəyyənləşdirilməsi aiddir.Növbəti mərhələ qurğunun 

instrumental tədqiq edilməsidir. Bu zaman əsas hissə və  

elementlərin faktiki olan  qalınlıqlarının ölçülməsi prosesi 

həyata keçirilir.Bundan sonra aparılmış vizual müayinə və 

həmçinin instrumental ölçmələrin  nəticələrinin analiz edilməsi 

və obyekt(və ya qurğunun) əsas başlıca yükgötürən  element və 

hissələrinin  faktiki olan həndəsi parametrlərinin 

müəyyənləşdirilərək qiymətləndirilməsi və həmçinin ilkin 

layihə parametrlərilə müqayisəli şəkildə analiz edilməsi həyata 

keçirilir.Daha sonrakı mərhələ isə obyektin və onun əsas 

yükgötürən element və hissələrinin  faktiki olan parametrlərinə 

görə normativ sənədə uyğun olan hesablamara əsasən qalıq 

istismar resurslarının qiymətləndirilməsidir.Son olaraq 

obyektin cari texniki vəziyyəti və həmçinin sonrakı təhlükəsiz 

istismarın mümkün olması haqqında rəy və təkliflərin 

işlənməsi həyata keçirilir   . 
Hesablamanın nəticəsinə əsasən təkliflər verilir və qeyd 

olunan təkliflər yerinə yetirildikdən sonra hidrotexniki 

qurğunun yük götürmə qabiliyyəti müəyyən olunur  və  yüklə 

birlikdə ümumi çəkisi hesabat nəticəsində alınmış şəkidən  az 

olan maşın və mexanizmlərin hərəkətinə icazə verilir.Bununla 

da təhlükəsiz istismar iş şəraiti təmin olunur   . 
 

Ədəbiyyat  

 

1.O.H.Mirzəyev - Neft-qaz mədən avadanlıqlaının texniki 

diaqnostikasının əsasları (Bakı 2012 ) 

2. D.Ə.İsgəndərov - Neft və qaz çıxarma sənayesində çalışan 
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işçilər üçün məlumat kitabı (BAKI 2014) 

3.AzDTN 1.7-1 “Bina və qurğuların yükdaşıyan inşaat 

konstruksiyalarının müayinəsi qaydaları” 

4.MS 1669347-13-2009 “Xəzər dənizində neftqazmədən 

hidrotexniki qurğuların istismarı” 

5.Ultrasonic testing (UT) useful formulae (Trinity NTD 

www.trinityntd.com) 

 

DƏNİZ  NEFT-QAZ YATAQLARININ 

MƏNİMSƏNİLMƏSİNDƏ  SUALTI  İSTİSMAR 

SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ 

 

Magistr: Elmi rəhbər: 

Məmmədov Nicat Tahir o. İsmayılov R.Ə. 

I-ci kurs, A2128 

 

Dənizdə neft və qazın ənənəvi üsullarla çıxarılması üçün 

dəniz hidrotexniki qurğularından və ya estakalardan istifadə 

olunurdu. Lakin suyun dərinliyinin artması, hər bir qrup 

quyulara görə əlavə platforma tikilməsi və ya üzən 

platformanın istifadə olunması zərurəti ənənəvi üsülların 

iqtisadi və texniki cəhətdən səmərəsini azaltmağa başladı. 

Həmçinin, iri yataqları azalması, yeni tapılan yataqların neft-

qaz infrastrukturu olmayan yerlərə təsadüf etməsi mühəndisləri 

yeni üsul və qurğulardan istifadə etməyə sövq etdi.  

İlk sualtı istismar quyularının tamamlanmasından 40 

ildən çox bir zaman keçib. İlk sualtı tamamlama sistemi 1961-

ci ildə Qərbi Kameron yatağında 17 metr dərinlikdə 

quraşdırıldı. Bu zamandan bəri, yüzlərlə sualtı sistem 

quraşdırılıb və hal hazırda da bu sistemlərdən istifadə edilir. 

Çoxquyulu mürəkkəb sualtı sistemlər quraşdırılıb istifadəyə 

verilib və heyətsiz sualtı aparatlar quraşdırma və istismar 

dövründə bu sistemin bir tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Xüsusilə 

dalğıcların sualtı əməliyyatlar apara bilmədiyi yerlərdə geniş 

http://www.trinityntd.com/
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istifadə olunurlar və dənizin çox böyük dərinliklərində 

əməliyyatlar aparmağa imkan verirlər. Amerikada Mensa qaz 

yatağında 1997ci ildə dünyanın ən uzaqdan (63 mil) idarə və 

istismar xəttinə malik olan sualtı istismar sistemi dənizin 1645 

metr dərinliyində quraşdırıldı.  

Sualtı İstismar Sistemləri dənizdə platformalar vasitəsilə 

neftin qazın hasil edilməsi iqtisadi səmərəli olmayan və ya 

inkişaf etdirilməsi çətin olan yerlərdə istismar imkani yaradır. 

Sualtı sistemlərin layihələndirilməsinin ənənəvi sistemlərə 

nəzərən daha çətin olmasına baxmayaraq, yaratdığı böyük 

imkan və istifadə genişliyi sayəsində neft-qaz sənayesində 

müxtəlif tip və dərinlikli yataqların istismarı zamanı tətbiq 

olunur. Texnologiyanın tərəqqisi sayəsində bu sahənin də 

imkanları genişlənir, səmərəliliyi artır. Bu səbəbdəndir ki, 

dünyanın qabaqcıl və iri neft-qaz avadanlığı istehsalçıları və 

servis şirkətləri bu sistemlərinin istehsalı və istismarı ilə iri 

həcmdə məşğuldurlar. Ölkəmizdə Şahdəniz-2 qaz yatağının 

işlənməsində məhz sualtı istismar sistemlərindən istifadə 

olunacaqdır. Bu məqsədlə artıq sualtı quraşdırma işləri yerinə 

yetirilir. 

 

 DƏNİZ QAZKONDENSAT YATAQLARINDA NƏQLƏ 

HAZIRLANAN QAZIN  

EFFEKTİVLİYİNİN ARTIRILMASI. 

 

Magistr:                                                      Elmi rəhbər: 

Süleymanov Süleyman Əliağa  oğlu          Dos. G.İ.İmanova 

M-II kurs, qrup A2137  

 

Dənizdə hasil olunan qaz və qaz-kondensatının əldə 

olunması, toplanması, hazırlanması və nəqli çətin şəraitdə 

həyata keçirilir. Yüksək təzyiqli qaz boru kəmərləri dənizin 

dibi ilə çox çətin yollardan keçir. Platformalar arası məsafə 

1.5-3.0 km, diametri 300 mm, dərinliyi isə 30-100 m olur. 
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Yuxarıda göstərildiyi kimi, əldə olunan qaz 

kondensatının tərkibində 16-18% parafinli maddələr var. 

Bu maddələrin qalıqları qazın daşınması zamanı daima 

müşahidə olunur və bu, metanol sərfiyyatı normasının 

artırılmasına güclü təsir göstərir. Metanol sərfiyyatı normasının 

hesablanması üçün metanolun parafinli maddələrdə həllolma 

qabiliyyətini nəzərə almaq lazımdır. Hesablanma zamanı 

sənaye standartlarının tələblərinə cavab verən ən müasir 

üsullardan istifadə olunur.  

Əvvəlcə su buxarının qaz fazasında mənimsənilməsi 

üçün nəmin miqdarından və qaz axınında olan yeni və emal 

edilmiş metanolun konsentrasiyasından asılı olan metanol 

sərfiyyatını tapırıq.  

Hesablanma aşağıdakı formulaya əsasən aparılır: 

                  
          

     
            (1) 

Burada W1 ,W2- metanol əlavə olunmazdan qabaq və 

sonra qaz fazasında su buxarının miqdarı, kq/m
3
; 

C1 , C2 – qaz axınında olan yeni və emal edilmiş 

metanolun konsentrasiyası, % kütlə; 

  –suyun çəkisinin konsentrasiyasına görə qazın 

doyumluluğu təmin edən qazdakı metanolun tərkibinin nisbəti. 

Qeyd edək ki, əldə olunan qazın hər m
3 

–də müəyyən 

təzyiq və temperaturlarda suyun miqdarını tapmaq üçün 

nomoqramdan istifadə olunur. Bu nomoqrama əsasən, qazın 

sıxlığı, təzyiqi və temperaturunu bilməklə onun nəm tərkibinin 

balansını müəyyən etmək olar.  

Texnoloji prosesdə hidrat formalaşmasının 

temperaturunun azaldılması (  ) istifadə olunan metanolun 

konsentrasiyasından asılıdır.  

Qazın təzyiq və temperaturunun əhəmiyyətini bilərək 

aşağıdakı formulaya əsasən doymuş metanol məhlulunun 

konsentrasiyasından asılı olaraq hidrat formalaşmasının 

temperaturunun azaldılmasını müəyyənləşdirmək olar: 
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        (2) 

Burada C2 – emal edilmiş metanolun məhlulda 

konsentrasiyası, % kütlə; 

M – metanolun molekulyar çəkisi, ş.v.; 

K – metanol sabitinin əmsalı, K=1220; 

D  – hidrat formalaşmasının balans temperaturunun 

azaldılması, ˚C. 

Müəyyən olunmuşdur ki, qazın termodinamik 

parametrləri (P, T) hidrat formalaşmasının şərtlərinə uyğun 

gəlir. 

Bu zaman, qaz hidratı temperaturunun azaldılması 

aşağıdakı düstura əsasən müəyyən edilir: 

                     (3) 

Burada       - hidrat formalaşması temperaturunun 

azaldılması, ˚C; 

     – başlanğıc nöqtədə qaz hidratının ilkin temperaturu, 

˚C; 

     -  qazın hesablanmış nöqtələrindəki temperaturu, ˚C. 

 

DNQQ-LƏRİN TİKİNTİ AKVATORİYASINDA, 

MÜHƏNDİS AXTARIŞ İŞLƏRİNİN APARILMASINA 

DAİR MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ. 

 

Magistr:                                                      Elmi rəhbər: 

Əliyev Əli Qabil oğlu                                 dos.R.Ə.İsmayılov                                                     

I kurs, qrup A2128 

 

Dənizdə neft-qaz yataqlarının istismarı üçün , 

hidrotexniki qurğuların istismarı keçən ilin ortalarından geniş  

vüsət almağa başlamışdır. Onların tikintisi üçün ən əsas 

məsələlərdən biri də, həmin rayon üçün , layihələndirmənin 

düzgün təşkili məqsədi ilə, hidroqrafik və mühəndis axtarış 

işlərindən ibarət hazırlıq işləri aparılmalıdır. Bu işlər özündə 

aşağıdaki kompleks işləri ehtiva edir: 
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-Dərinlik xəritəsinin tərtibi də dərinliyin ölçülməsi, dalğa 

rejiminin öyrənilməsi, dəniz dibinin mühəndis geoloji 

tədqiqatı, dəniz səviyyəsinin dəyişilməsinin araşdırılması 

aiddir. Belə işlər, gəmilərdə quraşdırılmış, xüsusi alət və 

cihazlarla təmin edilmiş gəmi vasitəsilə aparılır. Hidrotexniki 

qurğuların tikintisi ilə əlaqədar olan hazrılıq işlərinin yerinə 

yetitirilməsi aşağıdaki işlərdən ibarətdir. 

-Tikinti rayonunda dəniz dibinin ölçülməsi və tikinti 

nöqtəsinin nişanlanması. 

-Tikinti rayonunda dəniz dibi süxurların mühəndis 

geoloji tədqiqatının aparılması 

-Tikinti rayonunun dəniz dibinin dalğıc tədqiqi 

-Tikinti rayonunda dalğa və axın rejiminn öyrənilməsi 

Dəniz dibinin quruluşu öyrənildikdən sonra süxur 

nümunələrinin götürülməsi üçün işlər aparılır.Bu işlər əsasən 

quyuların qazılması ilə aparılır. Belə quyular özü-qalxan qazma 

qurğuları və xüsusi avadanlıqların quraşdırıldığı gəmilərlə 

qazıla bilərlər. Bu quyular 30-200 m dərinlikdə ola bilərlər. Bu 

işlərə aşağıdakilər daxildir: 

-Qazma və kernaların müəyyən edilmiş dərinlikdən 

götürülməsi 

- Standart penetrasiya testi 

-Konus penetrasiya testi 

-Seysmik konus penetrasiya testi 

Qazıntı işləri yekunlaşdırıldıqdan sonra dənizdən 

götürülmüş süxur nümunələri labaratoriyaya gətirilir və 

parametrlərinin öyrənilməsi məqsədi ilə müxtəlif testlərə tabe 

tutulurlar. Bu testlər özü-özlüyündə bir neçə yerə bölünürlər: 

-Qruntun vizual təsviri. 

-Qruntun nəmliyi və sıxlığı 

-Atterberq limitinin tapılması 

-Qruntun kəsilişə olan müqavətini tapmaq üçün müxtəlif 

üçoxlu testlərin aparlkması 

-Konsolidasiyasını tapmaq üçün odometr testi 
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-Sedimentləşmənin tapılması 

-Qruntun kompaktlığının öyrənilməsi üçün Min/max 

testi. 

Bütün bu parametrlər öyrənilməsinin məqsədi isə ondan 

ibarətdir ki, müəyyən ərazidə tikiləcək olan hər hansı bir dəniz 

neft-qaz qurğusu istismarı dövründə etibarlılığını qoruya bilsin. 

Hesabatın nəticələrinə əsasən hər hansı bir potensial təhlükə və 

ya anomaliya görülərsə təkliflər hazırlanır və beləliklə də 

gələcək istismar üçün təhlükəsizlik təmin edilir 

 

DRILLING ON EXTENDABLE CASING 

 

Student:                         Scientific head 

Aliyev Movsum Hafiz o.                  ass.prof. Shmoncheva E.E. 

III course gr. 272.6E               

 

As you know, with casing (liner) drilling technology, we 

obtain a high quality wellbore. 

Experts drill and cement the wellbore during a single 

operation. This technology eliminates separate tripping 

operations. Hence, the well is ready for cementing immediately 

after reaching the design depth. 

This process increases the safety of drilling and removes 

drilling problems in incompetent rocks. 

We also know the technology of expandable casing and 

technical aparatus for it. 

Expandable pipes are good entrenched throughout the 

world. Expandable pipes are used in wells with a bottomhole 

temperature of 204° C and over 8,500 m depth . With pipes of 

this type several hundred operations have already been 

successfully finished. 

Of all the cases of expandable tubular applications, only 

one of them has the greatest benefit - a monobore wells. 

The content of the technology based in the facts that the 
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well consists of shanks of different lengths. 

In this paper, we examined the existing methods of 

casing drilling. We showed their features and disadvantages. 

After we proposed a method of drilling on casing expandable 

pipes. 

 

DÜNYA SU HÖVZƏLƏRİNDƏ HİDRAT 

TOPLAMALARI VƏ GƏLƏCƏK ENERJİ 

TƏLƏBATININ TƏMİNAT MƏNBƏYİ 

 

Tələbə:                      Elmi rəhbər: 

Xananlıyev Məhəmməd Zahir oğlu             dos. R.Ə.Pənahov 

III kurs, qrup 269.6S 

 

Dəniz yataqlarında istismar zamanı məhsulun mədəndə 

yığılıb dənizdə ilkin emalı və qazın sahil qurğularına nəqli isti-

qamətində müxtəlif duyum nöqtələrində təzyiq və temperatu-

run, axımının sürəti, qaz-maye nisbəti və digər kəmiyyətlərin 

qiymətləndirilməsi və hidrat yaranma şəraitinin təyin olunması 

önəmli məsələrdən biridir. Belə ki,  baxılan vahid qaz və hidro-

dinamik sistemdə hidratın yaranması texnoloji prosesin yaran-

masına, hətta qəza halına gətirib cıxarılmasına gətirib səbəb ola 

bilər. Bu məqsədlə texnoloji sistemlərin parametrləri dəniz şə-

raitinin göstəriciləri və qaz-kondensat sisteminde faza hal də-

yişmələrinin baş verməsinin təhlili aparılmışdır. Təhlil nəticə-

sində xarakter düyümlər, düyümlərin təyini və hidrat yaranma-

sının qarşısını almaq ücün təkliflər tərtib olunur 
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BORU KƏMƏRLƏRİ VƏ ÇƏNLƏRİN TİKİNTİSİ 

ZAMANI QAYNAQ QURAŞDIRMA İŞLƏRİNİN 

YERİNƏ YETİRİLMƏSİNDƏ YENİ AVADANLIQLARI 

TƏTBİQ ETMƏKLƏ SƏMƏRƏLİ ÜSUL VƏ 

TEXNOLOGİYALARIN İŞLƏNMƏSİ 

 

Magistr :                                                           Elmi rəhbər: 

Əhmədov Toğrul Salaməddin oğlu                   dos.I.Y.Hacıyeva  

II kurs, qrup A2137 

 

Bоru kəmərlərinin biri-birilə birləşdirilməsi üçün  

еlеktrik qаynаq аpаrаtlаrından istifadə olunur. Еlеktrik qаynаq 

zamanı mеtаl hissənin еlеktrik qаpаnmаsı ilə аni оlаrаq 

yаrаnаn böyük tеmpеrаtur altında əridilərək mаyе hаlınа 

sаlınmаsı, daha sonra sоyudulmаdаn maksimum 10 sаniyə 

müddətində vаhid kütlə kimi birləşdirilməsidir. Qаynаq zamanı 

qаynаq оlunаn mеtаlların biri-birinə müəyyən təzyiq altında 

sахlаnılmаsının və yахud sахlаnılmаmаsının qаynаğın 

kеyfiyyətinə təsiri istisnаdır. Mаgistrаl qаz kəmərinin tikintisi 

zamanı bоrulаrın biri-birinə qаynаq еdilməsinin bir sıra üsulları 

var ki, bunlar da aşağıdakılardır:     

 – Flus təbəqəsi аltındа аvtоmаtik qövsü qаynаq;  

 – Qоruyucu qаz ахını ilə yаrım аvtоmаtik qаynаq;  

 –Еlеktrik nаqillərinin qısа qаpаnmаsı kоntkаktlı 

qаynаq. Mаgistrаl qаz kəmərinin təmiri zamanı, 

həmçinin baş verə biləcək qəzaların aradan qaldırılmasında 

əsasən elektrik qövslü qaynaq(əl ilə) tətbiq olunur. Qövsü 

bоşаlmа hаdisəsinin öyrənilməsi və оnun istilik-еlеktrik 

хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilk dəfə olaraq rus аlimi 

аkаdеmik V.Pеtrоvа aiddir. 

Elеktrik qövsü ilə qаynаq üsulunun başlıca mаhiyyəti 

onunla əlaqədardır ki, qаynаq qövsü qаynаq оlunаcaq mеtаl ilə 

kömür və yа qrаfit еlеktrоd аrаsındа yаnır. Qаynаq tikişinin  

yaranması  üçün həmin yаnmа sаhəsinə аşkаr mеtаlı əlаvə 
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оlunmalıdır. Bu zаmаn mеtаllаrın qаynаq оlunаcaq 

hissələri(ucları) və аşkаr mеtаlı qövsün istiliyində əriyir və  

qаrışаrаq bərk hissəciyə çevrilir və bu zaman qаynаq tikişi 

əmələ gəlir. Ərintinin kеyfiyyətli olması еlеktrоdа əlаvə edilən 

аşkаr  mаtеriаllаrındаn olduqca аsılıdır.   

Qаynаq işləri sabit və dəyişən cərəyanla aparılır.  

Еlеktrik qоvsü ilə qаynаğın tətbiq sahəsi genişdir. Bu qaynaq 

üslulu əsasən QKS-lərin, mаgistrаl qаz kəmərlərinin, mədən 

təsərrüfаtının qurаşdırılmаsı işlərində və QPS-lərin 

quraşdırılması işlərində tətbiq оlunur. Bu üsulla yanaşı 

avtomatik və yarım avtomat qaynaq üsullarından da neft-qazın  

nəqli üzrə daşıyı sistemmlərin bir çox hissəsində geniş istifadə 

olunur. Qаynаq işlərində Е50, Е-42, Е-42А və ЕSА (burаdа Е 

işarəsi еlеktrоdu, rəqəmlər - möhkəmlik  həddini,  А – istifadə 

olunan еlеktrоdların plаstik хüsusiyyətlərini göstərir) tipli  

еlеktrоdlаrdan istifadə olunur.    

 Boru kəmərləri ilə yanaşı həmçinin çənlərin tikintisi 

zamanı qaynaq işlərindən geniş istifadə olunur. Beləki, çənlərin 

tikilməsinin 2 üsulu vardır və onlar aşağıdakılardır:  

   -Aşağıdan yuxarıya;     

 -Yuxarıdan aşağıya.      

Aşağıdan yuxarıya üsulu daha çox yayılmışdır və 

Azərbaycanda istifadə edilən çənlər məhz bu üsulla tikilmişdir. 

Həm aşağıdan yuxarıya, həm də yuxarıdan aşağıya üsullarında 

qurşaqların qaynaq edilməsindən istifadə edilir. Yuxarıdan 

aşağıya doğru çənlərin tikilmə üsulunda domkratlardan istifadə 

olunur ki, bu tikilmə üsulu zamanı örtük vərəqləri bir-birinə 

qaynaq olunur və daha sonra domkratlar vasitəsilə yuxarıya 

qaldırılır və növbəti təbəqə hazırlanır .   

 Çənin gövdə hissəsi və onun dip hissəsi böyük polad 

vərəqlərin bir-birinə qaynaq edilməsi ilə hazırlanır. Qaynaq 

işləri bitdikdən sonra qaynaq tikişləri yoxlanılır. Bu yoxlama 

rentgenoskopik üsul ilə həyata keçirilir. 
 



53 

 

QAZMA MƏHLULUN UDULMASI ,QAZ TƏZAHÜRÜN 

BAŞ VERMƏSİNƏ QARŞI  TƏDBİRLƏRİN  TƏHLİLİ 

 

Tələbə:                                                           Elmi rəhbər: 

Mirzəyev Elçin Araz oğlu                               Ass.Qədəşova E.V. 

IV kurs ,qrup 283.5 

 

Qazma zamanı ən dəqiq planlaşdırılmış quyularda belə 

problemlərə rast gəlinir . Quyuda baş verən ən ciddi problemlər 

aşağıdakılardır : 

Lülənin yayınması , borunun nasazlığı , borunun 

tutulması quyu lüləsinin dayanıqsızlığı , qazma məhlulunun 

çirklənməsi , formasiyanın zədələnməsi , hidravliki yarılmalar , 

lülənin təmizlənməməsi ,maye dövranının itməsi ,tərkibində 

hidrogen-sulfid olan formasiyalar , avadanlıq və işçilərlə bağlı 

problemlər, gilli məhlulun kaoqulasiyası və s. 

Ən ciddi problemlərdən biri də maye dövranının 

itməsidir. Qazma işləri gedən zaman  qazma məhlulu udulması 

hadisəsi baş verərsə məhlul dövranının kəsilməsi ,uçulma baş 

verən zonadan yuxarıda qaz, neft,su təzahürlərinin baş verməsi 

,qazma kəmərinin tutulması , kavernaların və ya yarıqların 

genişləməsi, təzyiq və temperatur balansının pozulması və s. 

kimi ciddi problemlər baş verə bilər .Udulma prosesi bir çox 

amillərdən asılıdır .Qazma məhlulunun udulmasının əsas 

səbəbləri aşağıdakılardır: 

Yüksək keçiriciliyə malik laylar (formasiyalar),təbii 

kavernaları olan formasiyalar, tükənmiş, formasiyalar, 

eysimoloji və geoloji proseslər nəticəsində yaranmış 

yarıqlar,qazma məhlulunun vurulma təzyiqinin yüksək 

olması,təzyiqlər balansının pozulması və s. 

  Maye dövranının udulmasının qarşısının alınma üsulları 

  Ümumiyyətlə qazma məhlulunun dövranın itməsinin 

qarşısını tam olaraq almaq qeyri mümkündür . Lakin bəzi 

problemlərin xüsusəndə sonradan yaranmış dəliklərin ,qazma 
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zamanı baş vermiş udulmanın qarşısını almaq və ya problemin 

təsirini əhəmiyyətli dərəcədə almaq olar. 

Məhlulun sıxlıq və özüllüyünü lazımi ölçüdə saxlamaq; 

qazma zamanı həlqəvi fəzada sürtünmə təzyiqi itkisini 

minimuma endirməklə;lüləni təmiz saxlamaqla; 

qazma məlumatlarına tam dəqiq riayət etmək, geofiziki 

tədqiqatlar nəticəsində alınmış göstəriciləri nəzərə almaq ; 

keçid zonalarında zəif formasiyaları mühafizə etmək ; 

dəliklərin və kavernaların xüsusi məhlullarla bağlanması ; 

yarıqların xarakteristikasına uyğun olaraq xüsusi tədbirlərin 

görülməsi və s. Bu üsullardan biri elastiki deformasiya 

qabiliyyəti yüksək borularla yarıqların izoliyasiyasıdır . 

Bunun üçün əvvəlcə geofiziki tədqiqatla yarılma baş 

verən zona müəyyənləşdirilir. Müəyyən olunmuş zona 

genişləndirici balta vasitəsilə genişləndirilir. Genişləndirilmiş 

zonaya elastiki deformasiya qabiliyyəti yüksək olan xüsusi 

boru endirilir və genişləndirici vasitəsilə borunun diametri 

böyüdulür .Bununlada yarılma zonası izolyasiya edilir . Bu 

üsulun mənfi cəhəti uzunluğu böyük olan yarıqların 

izoliyasiyasında səmərəli olmamasıdır. Bundan başqa hal 

hazırki qazma zamanı qazma məhlulun un itkisinin qarşısını 

almaq ,udulma zonalarının bağlanılması üçün xüsusi kimyəvi 

birləşmələrdən istifadə edilir .Bu cür maddələr LCM (lost 

circulation materials )adlanır .  

Qazma məhlulunun udulması zamanı baş verən 

problemlərdən biri də udulma baş verən zonadan yuxarıda 

yerləşən kollektor laylarda təzahür prosesinin getməsidir . Bu 

neft,qaz,su və ya bunların qarışığının təzahürü ola bilər 

.Məlumdur ki qaz laylrının sıxışdırma müqaviməti digər laylara 

nisbətən az olduğu üçün qaz laylarında təzahür daha sürətlə 

gedəcək . 

Aparılan təhlillər nəticəsində qazma prosesində bu 

əngəliliklərə qarşı yuxarıdakı təkliflər irəli sürülür . 
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ENHANCEMENT OF OIL RECOVERY BASED ON 

ANALYSIS OF PRODUCTION RATE AND ROCK 

PROPERTIES 

Master:                                                        Academic adviser:  

Zulfugarova Narmin Khayal                         Y. V. Mammadova 

 2 year student, R2237 

 
 

All over the world, interest in methods of increasing oil 

recovery, and research is developing to find evidence-based 

approach to the selection of the most efficient technologies of 

field development. 

In order to increase the economic efficiency of reservoir 

development, decrease of capital investment and the maximum 

possible use of investment, the whole period of development of 

the field is divided into three main stages. 

On the first stage, existing reservoir energy is used as 

much as possible for the extraction of oil (elastic energy, 

dissolved gas energy, energy of contour waters, gas cap and 

potential energy of gravitational forces). In determining 

feasibility of the primary development of deposits on native 

mode the advantages of this mode must be taken into account, 

which consist in uniform distribution of reservoir energy 

throughout the volume of the reservoir system, which 

contributes to the maximum coverage of the reservoir oil 

recovery process. This is very important for heterogeneous 

fractured deposits, in the development of which methods 

involving artificial impact on the reservoir, it is not possible to 

achieve high oil recovery due to low seam coverage.  

At the second stage, water or gas pumping methods of 

reservoir pressure maintenance are implemented. These 

methods are called secondary.  

At the third stage tertiary methods for oil recovery 

enhancement are used. These are called modern methods to 

increase the efficiency of field development. 
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The choice of technologies used, as well as the choice of 

their sequence application, must be determined separately for 

each reservoir, taking into account the geological and physical 

characteristics of the layers and on the basis of the whole 

researches in complex, listed above. 

There is more oil remains in the oil fields than is 

recovered from them by the end of the field life. Various 

factors can influence recovery from reservoir, including 

complexity of the geology, physics of fluid and economics. 

Specific operations could be carried out for oil recovery by 

changing the physical and chemical properties of reservoir 

fluids. 

As it is mentioned earlier, majority of oil companies are 

concentrated on maximizing the recovery factor (RF) from 

their reservoirs as well as preserving an economic oil rate. The 

reason is in it is increasing difficulties of discovering new 

oilfields. Majority of the basins that may contain hydrocarbons 

had already been explored and new findings tend to be minor. 

Those sedimentary basins that left unexplored, usually are 

remote and in environmentally delicate areas (e.g. the 

Antarctic). Despite of the fact, there are big volumes of 

unconventional reserves, such as very oil shales, shale gas and 

gas hydrates and viscous oils, most of the technologies for 

utilizing the resources are either high energy usage, politically 

or environmentally sensitive or are not still ready to be used at 

scale. 

 

ESTIMATION OF OPTIMUM OPERATION  

CONDITION IN OIL WELLS 

 

Student:                                            Academic Advisor: 

Bashirova Sabina Namiq                 Asst. Prof. Mustafayev А.А. 

IV year, group 280.5 

In this work the current set of methods which allow to 
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determine the optimal operating condition of production wells 

were analyzed.  Currently, with rapid development of digital 

technology, more information is available on determination of 

optimized operation of oil wells.  Measurements of wellhead 

and downhole pressure and temperature sensors carried out in 

real time made it possible to apply new methods for diagnosing 

well conditions without special research operations.  The 

analysis performed allows selection of a method for estimation 

of the optimal operating condition for each particular well, 

considering its specific features. 

 Some technological indicators are measured by 

instruments (Permanent Bottom Hole Gauge), some based on 

laboratory tests (water cut), and the others on the basis of 

calculations.  All these methods of gathering data have an error 

that can lead to significant deviation in estimation of the 

optimal operating condition of the well.  

Therefore, detailed sensitivity analysis and assessment on 

the specified error range of the input parameters is required to 

understand the impact on accuracy of the applied computation 

models. 

 There are modern software packages for diagnosing and 

predicting the optimum operating point of a well, which greatly 

facilitates the decision-making process for petroleum 

engineers. 

 

GİLLİ MƏHLUL İLƏ ÇİRKLƏNMİŞ QUYUDİBİ 

ZONANIN QEYRİ-KEÇIRİCİLİYİNİN HESABLANMA 

METODİKASI VƏ MODELİ 

 

Magistr:                                                             Elmi rəhbər:  

İsmayılzadə Kamal Həsən oğlu          professor Səmədov.T.Ə                               

II kurs, qrup A2247 

 

 Qazma və tamamlanma işləri bitdikdən sonra, quyunun 
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mənimsənilməsinə başlanılır. İstifadə edilən texnoloji məhlulun 

növündən və hətta reoloji xassəsindən asılı olaraq, quyudibi 

zona ətrafındakı məhsuldar layın, öz əvvəlki keçiriciliyi bərpa 

edilir. Quyunun qazılmasında istifadə edilmiş gilli məhlul neft 

əsaslıdırsa, quyudibi zonanın çirklənməsi, su əsaslı istifadə 

ediləndən daha az olmasına baxmayaraq, neft əsaslı gilli 

məhluldan istifadə edilməsi həm iqtisadi nöqteyi nəzərdən, 

həm də sementlənmə zamanı tutuşmanın mürəkkəb olmasına 

görə daha az istifadə edilir. Yatağın neftvermə əmsalına mənfi 

təsir göstərən amillərdən biri də, məhs quyudibi zonada 

toplanan gilli məhluldur. Qazmadan qalan gilli məhluldan 

quyunu azad etmək üçün bir neçə üsul vardır ki, ən əlverişli 

üsul, mayenin xüsusi çəkisini azaltmaqdır. Azaldılan xüsusi 

çəki mayenin hidrostatik təzyiqini də azaldar və quyudibi ilə 

quyuağzı arasında yaranmış depresiya nəticəsində quyu 

mənimsənilir. Lay təzyiqi nisbətən az olduqda, aerasiya, qazlift 

klpanları və porşenləmə üsullarından istifadə edilir. 

 

DƏRİN NEFT QUYULARININ TAMAMLANMASI 

PROSESİNDƏ QUYULARIN 

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ TEXNOLOGİYASININ 

TƏKMİNLƏŞDİRİLMƏSİ 

Magistr:                                                         Elmi rəhbər: 

Həsənov Əbülfəz Əşrəf  oğlu                             Dos.A.S.Sadıqov  

2-ci kurs, A2327 

 

Dərin neft quyularının tamamlanmasında qoruyucu 

kəmərlərin sementlənməsinin keyfiyyətinin artırılması çox 

aktual problemlərdən biridir. Qoruyucu kəmərlərin maneəsiz 

nəzərdə tutulan dərinliyə endirilməsini və sementlənmə 

prosesini düzgün tamalamaq üçün quyuya endiriləcək kəmərin 

xarici diametri ilə quyunun diametri arasında qalan həlqəvi 

fəzada ara məsafənin ölçüsü  müvafiq hesabat əsasında 

hazırlanıb təsdiq edilmiş texnoloji reqlamentə uyğun olmalıdır.  
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Quyuya qoruyucu kəmər endirildikdən sonra, gilli 

məhlulun parametrləri tənzimləndikdən və lazımi işlər 

görüldükdən sonra sementləmə prosesi aparılmalıdır.  

Sementləmə prosesində xüsusi qarışdırıcılarla təmin 

olunmuş tutumlardan istifadə olunmalıdır ki, quyuya vurulan 

sement məhlulunun sıxlığı lazım olan həddə hazırlansın. 

Kəmər arxasında olan həlqəvi fəzada gilli məhlul sıxışdırılaraq 

tam çıxarılmalıdır və çıxarılan gilli məhlulun sement məhlulu 

ilə əvəz edilməsinin effektivliyinin artırılması üçün hidravliki 

yarılma nəzərə alınmaqla  quyuda yuma prosesi aparılmalı və 

qoruyucu kəmər arxasında olan sement məhlulun qalxma 

sürətinin 0,5-1,5m/san arasında olması təmin olunmalıdır.  

Yüngülləşdirilmiş sement məhlulu tətbiq olunan dərin 

neft quyularında sementin bərkiməsi prosesindən sonra baş 

verə biləcək təzahürlərin qarşısının alınmasını təmin etmək 

məqsədilə quyudibindən 200-250 m hündürlükdə həlqəvi 

fəzanın daha yaxşı təcrid edilməsi üçün yüngülləşdirici qatqı 

vurulmamış normal sıxlıqlı sement məhlulunun istifadəsi 

məqsədə uyğun sayılır. 

Mədən şəraitində sement məhlulunun lazım olan sıxlıqda 

hazırlanması prosesində “kiçik təsir və həyəcan effekti” 

əsasında sementə metal nanohissəciklərin (dəmir və yaxud mis) 

0,001-0,0015% miqdarında əlavə olunması məqsədə uyğundur. 

İstifadə olunmuş pereparatlar və reagentlərdən fərqli olaraq bu 

nanohissəciklərin sement məhluluna vurulması sayəsində 

sement məhlulunun kolloid-kimyəvi və struktur-mexaniki 

xassələrinə heç bir ziyan vurmamaqla kəmər arxasında 

formalaşan sement daşının əyilməyə və sıxılmağa qarşı 

möhkəmlik həddi 25, nanosement daşının aqressiv mühit olan 

lay suyuna davamlılığı isə 17% -ə qədər artır. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən metal 

qarışıqlardan əlavə iqtisadi cəhətcə əlverişli olan digər metal 

nanohissəciklərindən istifadəsi məsləhət görülür. Məsələn 

metal xəlitələrini, metal tozlarını, alüminiumu misal göstərmək 
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olar. Nanohissəcik kimi istifadə olunan mis və dəmir ağır 

metallardır. Bu metallar sement məhlulun ağırlığını artıraraq 

quyudibi təzyiqin artırılmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da 

hidravliki yarılmanın  baş verməsinə səbəb ola bilər. Təklif 

edirəm ki, sement məhluluna elə nanohissəciklər əlavə olunsun 

ki, bu hissəciklər sement məhlulunun sıxlığını artırmasın və ya 

onu neytral şəkildə saxlaya bilsin. Bu səbəbdən toz şəkilli 

nanohissəciklərdən istifadəsinin məqsədə uyğun olduğunu 

düşünürəm.  

Dərin neft quyularının tamamlanmasında qoruyucu 

kəmərlərin sementlənməsinin  keyfiyyətinin artırılması 

məqsədi ilə müvafiq tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmiş 

təlimatlar əsasında icra olunması təmin olunmalıdır. 
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İKİFAZLI SİSTEMLƏRİN HİDRODİNAMİKASI 

 

Tələbə :                                                     Elmi rəhbər :                                                                                

İskəndərova Ləman Qədir                       dos.Dadaşzadə M. Ə.                                                  

III kurs bakalavr, qrup 269.6S  

 

Qaz-maye qarışığının boruda hərəkəti - ikifazlı axınların 

hidrodinamikası-maye mexanikasının bir hissəsi olub,bircins 

maye və qaz qanunlarına əsaslanır.Aparılan analizlərə əsasən 

deyə bilərik ki,ikifazlı sistemlərin hidrodinamikası özünün ilk 

adımlarını atır.Belə hərəkətlərə təbiətdə və texnikada tez tez 
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rast gəlsək də,dəqiq nəzəri bazası olmadığı üçün bütün 

tədqiqatlar laboratoriya təcrübələrinə əsaslanır. 

 Baxılan elmi hesabatda ikifazlı sistemlərin hərəkətinin 

analizi göstərilmişdir.Burada diskret bircins maye və qazların 

hərəkət qanunları öyrənilir.Bunun əsasında da son nəticə olaraq 

ikifazlı sistemlərin hərəkət tənlikləri göstərilir.Əsas məsələ 

olaraq,axının fiziki xarakteristikaları fəza və zaman anlayışları 

daxilində öyrənilir.Analitik modeldən istifadə edərkən: 

homogen model və parçalanmış model nəzərdən keçirilir.Sonra 

isə bu modellər mürəkkəbləşdirilərək sürət profili və fazaların 

konsentrasiyası hesablanır.Ikifazli sistemlərin hidrodinamikası 

əsasən sıxılan bircins mayelərin hidrodinamikasına və sərhəd 

zonanın hidromexanikasına əsaslanaraq böyük sahəni əhatə 

etməsinə baxmayaraq burada mədən üçün lazım olan əsas 

göstəricilər təyin olunur.Belə ki, konsentrasiyanı və sürət 

profilini qurmaqla bir sıra çətin məsəslələri asan həll etmək 

olar.Hesabatlara qeyri-bircins effektlər daxil edilir ki,bunların 

da məqsədi adekvat hesabat tənliklərini almaqdır.Bir çox 

məsələləri həll etmək üçün sadələşdirilmiş hesabat 

metodikasından istifadə emək məqsədə uyğundur. 

 Ikifazlı axınlar hidromexanikanın bütün qanunlarına tabe 

olur.Lakin verilmiş tənlikər bir qədər mürəkkəb və çoxhədli 

olur.Tədqiqatlar göstərir ki, yanaşmalar bir neçə sinfə bölünür 

və bölünmə də artım sırası ilə alınmış informasiya 

məlumatlarına əsasən yazılır.Yanaşma metodlarından biri 

korrelyasiya metodudur.Onun əsası təcrübədə alınmış 

parametrlər əsasında empirik tənliklərin alınmasıdır.Ən geniş 

yayılmış metodlardan biri də sadə yanaşma metodudur.Bu 

metodun məqsədi alınmış nəticələri işlətmək və onları hesabat 

üçün tətbiq etməkdir.Növbəti geniş yaılmış metod isə inteqral 

analiz adlanır.Bu metodun əsası müxtəlif xətalarla bircins 

sistemin və müxtəlif funksiyaların köməyi ilə boruda sürətin və 

ya komponentin paylanmasını göstərməkdir.Burada qabarcığın 

hərəkətini öyrənmək üçün,sükunətdə olan maye halındakı 
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parametrlərə baxılır. 

Rejim anlayışı dedikdə morfoloji formada 

komponentlərin paylanmasını və ya axının strukturunu bilmək 

lazımdır.Axının strukturu əsasən gözlə müşahidə zamanı və ya 

foto aparatla çəkilişdə görünür.Lakin bu müşahidələrə 

əsaslanaraq hərəkət qanunları çıxarmaq çox çətin olduğu 

üçün,ayrıca qüvvə və ya rejim anlayışından istifadə etmək 

məqsədə uyğundur,yəni hər bir faza üçün leminar və ya 

turbulent rejim anlayışından istifadə olunur. 

 

İKİFUNKSİYALI BORU TİPLİ SEPERATORUN 

TƏTBİQİ 

Tələbə :                                                   Elmi rəhbər : 

Tağızadə Kamran Ceyhun oğlu             dos. Novruzova Südabə 

III kurs , qrup 269.6S 

 

Umumiyyətlə seperatorlar laydan gələn fluidləri – nefti ; 

qazı və suyu bir- birindən ayırır . Təzyiqin seperatorlarda 

azalması qazın tərkibinəki ağır karbohidrogenlərin ayrılmasına 

səbəb olur . Hal-hazırda müxtəlif növ seperatorlar mövcuddur . 

Seperatorlar işləmə prinsiplərinə görə müxtləlif olurlar . Jalüzlü 

; hidrotsiklonlu ; qravitasiyalı və s. Boru tipli seperatorlarda 

seperatorların yeni növlərindəndir  

Boru tipli seperatorlar kəmərdə yerləşdirilərkən mütləq 

ən çox maye toplanan zonalar və ayrılan qaz kondensatın 

utilizə etmə imkanlarını nəzərə almaq lazımdır . Əgər boru 

daxilində axan qaz mayenin sürəti boru tipli seperatorun 

seperasiya sürətinə bərabər və ya  ona yaxın olarsa yeni boru 

seperasiya gövdəsinin yaranmasına gərək qalmır  

Dəniz platformalarında platformaların ölçüləri kiçik olur 

. Bu səbəbdən boru tipli separator dəniz özüllərində istifadə 

olunur . Dənizin xüsusi dərin hissələrində dəniz suyunun 

soyuqluğu nəticəsində bu tip seperatorların səmərəliliyi böyük 



63 

 

olmalıdır . Boru tipli seperatorlardan istifadə sahəsi məhdud 

olan platformlarda böyük tipli seperasiya qurğularının 

yerləşdirilməsinin bir növ qarşısını alır  

Bu cür seperatorların müxtəlif modifikasiyaları var .  

Bunlardan biri də nasos vasitəsilə vuruluaraq dəniz suyu ilə 

soyudulan boru tipli seperatordur . Seperator temperaturu 4-8C 

olan dəniz suyu vasitəsilə soyudulur . Seperator həm soyutma 

funksiyası  yerinə yetirərək  alçaq temperaturlu seperasiya 

prosesini də həyata keçirir .  

Boru tipli seperatorun bir digər növü isə qaz-maye axını 

tangensianal soplo vasitəsilə fırlanma hərəkətinə məruz qoyur . 

Maye – qaz burulğan şəklində seperatora daxil olur və bu tip 

sepertorlarda onlar daha alçaq statiki temperaturda hərəkət 

edirlər. Adi tətbiq olunan drosselərdə isə bu temperatur daha 

yüksək olur . Bu tip seperatorlarda qaz – maye axınının hərəkət 

sürəti səsin sürətinə yaxın olur . Bu cür seperatorlarda qaz-

maye axının temperaturu kəskin şəkildə aşağı düşür . Belə 

seperatorda qaz axını  temperaturları fərqlənən axınlara 

bölünmürlər əksinə burada umumi temperaturun azalması 

hesabına mərkəzdənqaçma qüvvələrinin köməyilə seperasiya 

prosesi gedir . 

Alçaq temperaturlu seperatorlarda temperatur düşküsü 

adi drosselləmə prosesi ilə işləyən seperatorlardakı temperatur 

düşküsündən  2.37 dəfə böyük olur  

Ejeksiya ilə işləyən seperatorlar iki funksiyanı  yerinə 

yetirir . Bunlardan biri “ejektor “ ; digəri isə “seperator “ 

funksiyasıdır .  

Absorber tipli seperatorların da iki funksiyası var . Bu 

seperatorlar da seperasiya və absorbsiya proseslərini həyata 

keçirir .  
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE 

PREVENTING PROCREATION IN DIRECTIONAL 

WELLS 

 

Master: Academic adviser: 

Zhang Hanxuan                                   dos. Mansurova S.I. 

2 year student: R2237 

 

  Oil-producing practice is enriched with the latest 

technological and technical solutions, which are aimed at 

combating this type of man-made complication, as sand plug 

formation in wells.  Poor reservoir resistance when filtering 

fluids in them leads to the destruction of the reservoir skeleton 

and the entry of sand particles to the bottom hole.  In the 

overwhelming majority of cases, the largest sand particles, 

settling at the bottom of a well, form a sand plug, which 

partially or completely overlaps the well filter and reduces its 

performance. 

  One of the effective solutions that limit the flow of sand 

from the reservoir is to fix loose rocks by introducing cement-

sand mixtures, various resins and other reagents into the well 

bottom zone. 

  The filtration properties of the formed stone in the well 

bore zone after its attachment with the sand-cement 

composition are determined by porosity and permeability.  

Monolithic grains of sandstones dispersed in the volume of 

cement stone and are local impermeable areas.  This leads to 

the formation of a low permeability filter medium. 

 Improving the efficiency of sand-cement mixtures is 

possible due to an increase in the sandy factor of the mixture; 

artificial sandstone has a high permeability. 

  There is a method for fixing the bottomhole zone of 

wells by pumping into the formation of oil-cement mortar or 

coarse sorted sand with resin and viscous oil.  Injection of 
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coarse sand with viscous fluids into the formation also gave 

positive results.  This is evidenced by the results of the analysis 

of field materials, according to which the number of sand plug 

formation decreased, and the flow rate of wells increased.  At 

the same time, an artificial porous medium with high 

permeability is formed in the bottomhole zone. 

 
İSTEHSALATDA BƏDBƏXT HADİSƏLƏRIN BAŞ 

VERMƏSINƏ  TƏSİR EDƏN 

PSİXOFİZİOLOJİ AMİLLƏRİN TƏHLİLİ 

 

 Tələbə:                                                               Elmi rəhbər:                                             

Rəhimli Aytən Əkbər qızı(məruzəçi)                  F.B.İsmayılova 

IV kurs Qrup: 2331.5 

 

İş yerində baş verən bədbəxt hadisələrin təhlilinə nəzər 

saldıqda görərik ki, onların baş verməsinin əsas səbəblərindən 

biri işçilərin psixofizioloji durumu ilə bağlıdır.  Bu baxımdan iş 

şəraitində əməyin mühafizəsinin təşkilində psixofizioloji 

amillərin təsirinə diqqət artmaqdadır. İqtisadiyyatın bir çox 

sahələrində xüsusilə neft-qaz sənaye sahələrində əməyin 

mühafizəsinn təşkilində psixofizioloji amillərin təsiri 

danılmazdır.  

İş şəraitinin psixofizioloji amilləri bilavasitə insanın 

psixoloji və fizioloji durumu ilə bağlıdır ki, bu da müəyyən 

hallarda təhlükəyə səbəb ola bilər.  

İstehsalatın  psixofizioloji amilləri dedikdə, işçilərin 

fiziki yüklənməsi və zehni-psixoloji yorğunluq nəzərdə tutulur.  

Fiziki yükləməyə işçinin  statiki, dinamiki və 

hipodinamiki  yüklənməsi daxildir.  

Zehni-psixoloji yorğunluğa isə zehni gərginlik (yorucu iş 

prosesi), emosional gərginlik, əməyin monotonluğunu, növbəli 

iş rejiminin olması və s. daxildir. 

İşçilərin işə göstərdiyi münasibət, işə yanaşması, iş 
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təcrübəsi, kollektivdə olan münasibət də psixofizioloji amillərə 

daxildir. Kollektivdə yaradıcı iş əhval ruhiyyəsi olmalıdır ki, 

digər işçilərin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərməsin. 

İşçinin təcrübəsizliyi onun iş prosesində bütün 

hərəkətlərinə təsir edir; işin tempinə, ritminə və intensivliyinə 

mane olur. Təcrübəsiz işçi işdə müəyyən çətin anlar yarandıqda 

tez qərar çıxara biimir, tez yorulur və işin təhlükəliliyini, qəza 

və bədbəxt hadisələrin baş vermə riskini artırır.  

İş şəraitnində əməyin mühafizəsinin təmini üçün iş 

prosesi elə qurulmalıdır ki, işçilər stress və gərnlikdən uzaq 

olsun. Stress və gərginlik amili iş prosesində xüsusilə qəzalar 

zamanı səhv qərarların qəbul edilməsi və ya qərarların 

icrasında səhvlərə yol verilməsi ilə nəticələnir. Buna görə 

işçilər, əsasən təhlükəli iş şəraitində çalışan işçilər, qəza halları 

üçün xüsusi olaraq hazırlaşdırılmalıdılar ki, bədbəxt hadisələr 

və qəza hallarında təlaşa düşməyərək öz vəzifə öhdəliklərini 

icra edə bilsinlər və düzgün qərar qəbul edə bilsinlər. Bünün 

üçün qəzaların imitasiyası həyata keçirilərək işçilərə xüsusi 

təlimlər keçirilməlidir. 

Ümumiyyətlə, iş şəraitində qəzaların və  bədbəxt 

hadisələrin baş verməsinin qarşısının alınması əsasən 

işçilərdən, onların işə və əməyin mühafizəsi tələblərinə 

subyektiv yanaşmasından asılıdır.  

 

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ДОЛОТ НА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПЛАСТОВ 
 

Magistr:                                                 Elmi rəhbər:   

Jinq Bin                                                 д.т.н. Ширали И.Я. 

II kurs, qrup R2237 

 

В процессе бурения скважин ,как известно 

используются различные типы долот. Используемые типы 

долот классифицируются по характеру воздействия с 

забоем на режущие, дробящие и инстириающего действия. 
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Разрушение пород шарошечными и алмазными 

долотами происходит мелкими частицами, которые легко 

выносятся на дневную поверхность. 

При бурении лопастными  и РДС долотами 

разрушение происходит крупными частицами и при 

плохой очистки они могут закупорить поры продуктивных 

пластов. 

Предлогаемые современные долота с совершенной 

системной очитки позволят улучшить промывку при 

забойной зоны, и тем самым уменьшить загрязнения 

коллекторов. 

 

KÖVRƏK SÜXURLARDAN İBARƏT MƏHSULDAR 

LAYLARIN AÇILMASI PROSESİNDƏ QAZIMANIN 

REJİM PARAMETRLƏRİ 

Tələbə:                                           Elmi rəhbər: 

Qasımov Famil Şaqen oğlu           dos. İbrahimov Rafiq          

IVkurs,qrup287.5 

 

Dövrümüzün ən perspektivli sahələrindən olan neft-qaz 

sektoru elmin müasir texniki və texnoloji kəşflərinə 

baxmayaraq hələ də bir çox çətinliklərlə qarşılaşmaqdadır. 

Həmin çətinliklər neftvermə əmsalının az olması, neftin maya 

dəyərinin artması quyuların istifadədən çıxması kimi şəkillərdə 

təzahür edir. Bildiyimiz kimi istər neftin istərsə də qazın 

üstünlük təşkil etdiyi məhsuldar horizonlarda lay flüidinin 

quyuya süzülməsi quyudibi zonada gedir. Bu süzülmənin həm 

intensivliyi həm də optimallığı bir çox parametrlərdən asılıdır 

ki, keçiricilik parametri bunlar arasında xüsusi yer tutur.  

Əgər biz keçiriciliyin realizə olması üçün gərəkli 

parametrlərə baxsaq, ilk öncə süxurun struktur və tekstur 

tərkilərini bilməliyik ki, daha sonra  müəyyən mülahizələr 

yürüdə bilək. Məlum olduğu kimi, təbiətdəki bütün maddələr o 
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cümlədən süxurlar müəyyən möhkəmlik, sərtlik, abrazivlik 

kimi bir sıra xassələrə sahibdir. Düzdür, süxurlarda mexaniki 

xüsusiyyətlərin hesabi tənlikləri məsaməlik və qeyri bircinslik 

dərəcəsi kimi bir sıra parametrlərə əsasən mürəkkəbləşir hətta, 

şərtixarakter daşıyır, lakin  sözü gedən xassələrin qabarıq 

formaları mövcuddur və neft qaz sənayesində praktiki olaraq 

olduqca əhəmiyyətlidir. Bu sənayenin əsas məqsədi olan 

əmtəəlik məhsulun əldə olunması, qazma və istismar 

proseslərinin kompleks şəkildə düşünülmsini zəruri edir. 

Qazıma prosesində quyudibizonanın strukturunun ideal 

bir şəkildə saxlanılması praktiki olaraq mümkün deyildir. Əgər 

həmin zona möhkəm süxurlardan ibarətdirsə, quyuların 

tamamlanması bütövlüyü kifayət qədər saxlanılmiş başlıca 

süzülmə zonası istismarçılara təhvil verilə bilər, lakin 

süxurların kövrəkliyinin çox olduğu halda isə yuxarıda söz 

qeyd etdiyim kompleks yanaşma prinsipi müəyyən tədbirlərin 

görülməsini zəruri edir. Buradakı nəzərəalmalar qazımanın 

rejim parametrlərinin mövcud vəziyyətin həlli üçün dəyişdirilib 

uyğunlaşdırılmasından ibarətdir 

Təklif olunan üsul sözgedən problemlərin həllində 

müəyyən şərtlər nəzərə alınaraq universal xarakter daşıyır. Bu 

səbəbdən üsulun tətbiqini və inkişaf etdirilməsini məqsədə 

uyğun hesab edirəm. 

 

LAYA  SU  VURMADA  İÇŞİ AGENTİN 

 AZALDILMASI YOLLARI 
 

   Tələbə:                                                          Elmi rəhbər:                                                                   

   Mütəllimov Turаn Qurbаn               dos. S.H.Novruzovа   

   IV kurs, 289.5S 

 

Son zаmаnlаr neft yаtаqlаrının işlənməsində suvurmа 

neftvermə əmsаlının аrtırılmаsı üçün bir neçə üsuldаn istifаdə 
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edilir. Bu üsullаr içərisində suvurmа üsulu xüsusi yer tutur. 

Belə ki, üsulun tətbiq olunmаsı üçün tələb olunаn fаktorlаr 

içərisində iqtisаdi və mədən pаrаmetrlərinə olаn tələblərinin 

nisbətən аsаn ödənməsi üsulun geniş istifаdəsinə şərаit yаrаdır.  

Bilirik ki, neftin mənimsənilməsi üsullаrı bir neçə 

funksiyаsınа görə təsnif olunur. Ümumi hаldа isə bu təsnifаt iki 

formаdа, yəni şаquli və üfüqi formаdа аpаrılır. Uyğun olаrаq, 

prosesin üfüqi şərаitdə аpаrılmаsı öz növbəsində səmərələliyi 

ilə şаquli metodu üstələyir. Dаhа doğrusu, üfüqi qаydаdа 

iqtisаdi göstəricilərin yаxşılаşdırılmаsı əsаs şərt olаrаq qəbul 

edilir və digər mexаnizmlər isə dəyişməz qаlır.  

Cаri şərаitdə suvurmа üsulu neft hаsilаtındа ümumən 

qəbul edilmiş və səmərəli hesаb edilən üsuldur. Bu üsuldаn 

yuxаrıdа qeyd edilən üstünlüklərə görə hələ də uzunmüddətli 

istifаdə edilməsi nəzərdə tutulur. Lаkin, bir sırа hаllаrdа 

prosesin icrаsındа xoşаgəlməz hаllаr bаş verir. Bunlаr 

içərisində ən əsаsı su sızmаlаrının bаş verməsidir. Hаl-hаzırdа 

bu məsələnin həlli ilə əlаqədаr bir çox tədbirlər plаnı 

lаyihələşdirilir.  

Lаylаrın süni sulаşdırılmаsı bir neçə formаdа həyаtа 

keçirilsə də, əsаs olаrаq konturdаxili və konturyаnı üsullаrını 

müzаkirə edəcik. Belə ki, üsulun tətbiqinə kontur аrxаsındаn 

lаyа su vurulmаsı ilə bаşlаdılmışdır. Lаkin, üsulun geniş tətbiqi 

mədən pаrаmetrlərinin yüksək olmаsı səbəbi ilə bаş 

verməmişdir. Uyğun olаrаq, konturyаnı sulаşdırmа sistemindən 

istifаdəyə bаşlаnılmışdır. Bu sistemdə əvvəlkindən fərqli 

olаrаq, su ilə neft аrаsındаkı zonаnın süni hidrodinаmiki 

göstəricilərə mаlik olmаsı əsаs şərt olаrаq qəbul edilir.  

Suvurmа vаsitəsilə neft ehtiyаtının mənimsənilməsinin 

effektivliyini müsbət hаl olаrаq nəzərə аlınmаsı ilə yаnаşı 

üsulun mənfi hаllаrı dа mövcuddur. Belə ki, süni sulаşdırmаdа 

lаy dаxilində su sızmаsı hаlı bаş verir. Bu neqаtiv hаlın 

qаrşısının аlınmаsı cаri vəziyyət qаrşısındа həlli vаcib olаn 

məsələ olаrаq günümüzdə qüvvədədir.  
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İlkin olаrаq, bu məsələni аrаşdırılmаsı üçün riyаzı 

üsullаrdаn istifаdə edilir. Yəni, lаy pаrаmetrlərinin riyаzi 

аnаlizi аpаrılır. Neft-mədən şərаitində həyаtа keçirilən digər 

hesаbаtlаr kimi bu аnаlizin də həllində qeyri-müəyyənlik 

prinsipi özünü doğruldur. Həmçinin, işlənmə prosesinin 

əvvəlində, ortаsındа və prosesin sonundа uyğun olаrаq hаsilаtı 

nəzərə аlаn əyrilər qurulur. Həmin əyrilər vаsitəsilə vəziyyət 

hаqqındа gerçəkliyə yаxın diаqnozlаr hesаblаnır. Burаdа, 

proqnoz əyrilərinin işlənməsi Hаbert tərəfindən hаzırlаnmış S-

tipli modellərin tətbiqi ilə dаhа dа doğruluğа yаxın nəticələrin 

аlınmаsını mümkün edir.  

 

LAYLARIN HİDRAVLİKİ YARILMASI 

 

Tələbə:                                                     Elmi rəhbər: 

İsmayılov Sübhan Ceyhun oğlu      dos. Məlikov Hacı Xəlil oğlu 

III kurs, qrup 287.5 

 

Layın hidravliki yarılması yeni çatlar yaranır və mövcud 

çatlar genişlənir.Hidravlik yarılma olandan sonra quyunun 

hasilatı 10 dəfə artır.Yəni,əmələ gəlmiş yarıqlarla quyuya 

məhsuldar laylardan axın baş verir.Hidravlik yarılma üsulunda 

quyuya iri dənəli qumla qarışdırılmış mayenin böyük təzyiq 

altında vurulmasıdır.Quyudibinə düşən təzyiq hidrostatik 

basqıdan iki dəfə böyük olmalıdır ki,lay yarılsın.Birinci 

məsaməliyi böyük olan lay yarılır,sonra isə məsaməliyi kiçik 

olan lay yarılır.Hidravlik yarılma dayandıqdan sonra təzyiq 

azaldıqına görə əmələ gəlmiş laylar tutulmağa çalışır,lakin 

maye ilə laya vurulmuş qum dənələri buna imkan vermir. 

Layların hidravlik yarılması zamanı aşağıdakıları bilmək 

lazımdır; 

-Mayenin laya daxil olma dərinliyi; 

-Yuxarıda və aşağıda yerləşən süxurların yatma dərinliyi; 

-Laylar yarılan zaman emələ gələn gərginliyin qiyməti. 
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Layların hidravlik yarılması aşağıdakı ardıcıl 

əməliyyatlar olur: 

-Boru arxası fəzanın möhkəm olası üçün parkerin 

qoyulması; 

-Yeni yarıqların əmələgəlməsi üçün yarılma meyesinin 

vurulması; 

-Yarıqların açıq vəziyyətdə qalması üçün qumdaşıyıcı 

mayenin vurulması; 

-Nasos-kompressor borularından qumun layin yarıqlarına 

sıxışması üçün basıcı meyenin vurulması. 

Layda yarıqların istiqamətindən asılı olaraq üfüqi və 

şaquli hidravliki yarılmalar var. 

Üfüqi hidravlik yarılma layda süxurların yatım 

istiqamətinə paralel yarıqlar əmələ gəlir. 

Şaquli hidravlik yarılmada isə layda süxurların yatım 

istiqamətinə perpendikulyar yarıqlar əmələ gəlir. 

 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ 

НАКЛОННЫХ СКВАЖИН 

 

Magistr:                                           Elmi rəhbər:  

Li Qian                                            доц.,к.т.н.Исмайлов Н.А. 

II kurs, qrup R2227 

                                                          

В последние годы резко увеличился объём бурения 

наклонных  с большими отклонениями и горизонтальных 

скважин. 

Проводка таких скважин сопровождается 

определёнными сложностями связанными с управление 

процессом искривления.  

В данном дoкладе представленны некоторые новые 

оборудования и новые методы по управлению процессом 

искривления. 
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В последние годы разработанны и внедрены 

оборудования позволяющие осуществить управление 

параметрами наклонных скважин в режиме реального 

времени. 

 

МЕТОДЫ  ГЛУШЕНИЯ  СКВАЖИН 

 

Magistr:                                             Elmi rəhbər:           

Li Yanq                                              доц.,к.т.н. Самедов В.Н. 

II kurs, qrup R2227 

 

  При бурении скважин возможны различного рода 

осложнения (поглощение ,газоводонефтепроявления и т.д. 

Одним из опасных осложнений является 

газоводонефтепроявления которое может привести к 

фонтанам. 

Для предупреждении этих осложнений следует 

осуществлять постоянный контроль за скважиной. 

Существую ряд методов, а также способы по 

глушения газоводонефтепроявления. 

В работе предложенны ряд методов позволяющие 

осуществить контроль за возможенным 

газоводонефтепроявлениям. 

      

MAGİSTRAL BORU KƏMƏRLƏRİNİN 

KORROZİYADAN MÜHAFİZƏSİNİN METODLARININ 

TƏHLİLİ 

Magistr :                                                         Elmi rəhbər: 

Əyyublu Babək Çingiz oğlu                      dos.Əhmədov S.F. 

II kurs, qrup A2137 

 

Boru kəməriylə hər hansı xam neft məhsulunu nəql edən 

zaman diqqət yetirilən əsas məsələlərdən biri də korroziya 

problemidir. Bu səbəblə də neft və neft məhsullarının bir 
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nöqtədən digər nöqtəyə sızıntı və itkisiz çatdırılması üçün 

korroziyadan mühafizə metodları işlənib hazırlanmışdır. Bu 

kimi mənfi cəhətlərdən ötrü korroziyadan mühafizə üçün bir 

neçə müasir metod və üsullar təklif olunmuşdur. Həmin 

üsullara misal olaraq aktiv və passiv mühafizə (inhibitor), 

elektrokimyəvi üsul, örtük və astarlıq kimi metodları 

göstərmək olar.  Texnologiyanın inkişafı ilə bu üsulların 

seçilməsində atmosfer şəraitinin də mühim mahiyyət kəsb 

etdiyi öyrənilmişdir.       

Aktiv mühafizə metodunun növlərindən biri olan katod 

vasitəsilə mühafizə üsulu istehsalat şəraitində tətbiqi 

baxımından çox geniş yayılmışdır və əgər bütün şərtlər 

seçilmiş üsulun tətbiqini əlverişli hal kimi sayırsa bu zaman 

tətbiq vasitəsinin nəticə verməsi çox yaxşı olacaqdır. Bu üsulda 

ən əsas məsələ sabit cərəyan mənbəyinin qorunacaq metal 

konstruksiyanın mənfi qütbünə yerləşdirilməsidir. Həmin 

mənbəyin müsbət qütbünə isə həll olması çox çətin reallaşan 

elektrod tipli anod bərkidilir. Adı çəkilən metodun tətbiqi 

zamanı heç bir kütlə itkisi olmadığından bu metod iqtisadi 

cəhətdən də əlverişli hesab olunur.     

Katod mühafizənin özü elektrokimyəvi nəzəriyyəni əsas 

götürür. Buna görə hər metal konstruksiyada fərqli potensiala 

malik ərazilər olur. Qeyd olunan metodun tətbiqini vacib qılan 

ən ümdə məsələ, metalın üst səthində mühafizə üçün potensiala 

malik olan səth yaradılarsa, bu zaman çürümə yaxud paslanma 

kimi adlandıra biləcəyimiz korroziya prosesinin tamamilə 

dayandığının aydın olmasıdır.    

Yuxarıda danışılan metoddan əlavə istifadəsi səmərli 

olan digər bir metod isə protektor mühafizəsidir. Protektor 

üsulunun katod metoduyla olan oxşar cəhəti hər ikisində də 

metal konstruksiyanın çürüməsinin əleyhinə olan 

polyarizasiyanın tətbiqidir. Mühafizəsi zərurət daşıyan polad 

yaxud digər konstruksiyada potensialı özünə nisbətdə az və 

həmçinin mənfi sayılan anoda bərkidilir. Korroziyadan 
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qorumağa çalışılan metal  qurğu ilə protektor arasında əmələ 

gələn potensiallar fərqinə görə həmin konstruksiyanın səthində 

polyarizasiya hadisəsi baş verir.     

Bu üsulun katod mühafizəsindən fərqi isə anod 

materialındakı istifadə sərfindən asılılığından ötrü sabit cərəyan 

mənbəyinə ehtiyac duymamasıdır. 

 
ÜFÜQİ QUYULARDA SÜRTÜNMƏ QÜVVƏLƏRİN 

AZALDILMASINDA QAZMA MƏHLULUN ROLU 

 

Magistr :                                                          Elmi rəhbər:  
Bəhramlı Bəhram Mənaf oğlu                       dos. Axundov C.S. 

II kurs, A2227 

 

Üfüqi quyularda sürtünmə qüvvələri xüsusiylə də 

məhsuldar layın daxilində qazma aparan zaman böyük 

qiymətlər alır.Bununla yanaşı kəmərendirmə və tamamlama 

zamanı bu qüvvələr tədqiq olunmalı və qarşısını alınması üçün 

tədbir görülməlidir. Məhsuldar layı qazan zaman sürtünmə 

qüvvələrin azaltmanın əsas 3 yolu var: 

1.Səlis quyu lüləsi və trayektoriyası 

2.Aşağı sürtünmə əmsallı qazma boruları və qıfılları 

3. Qazma məhlulun və məhlula əlavələrin düzgün 

seçilməsi  

Verilmiş qazma sürəti, baltanın dövrlər sayı, baltaya 

verilmiş yük, nasosun məhsuldarlığında  qazma məhlulunun 

yaratdığı statik sürtünmə əmsalı aşağıdakı kimi olur: 

                                                                                    Cədvəl 1. 

 

Dinamik sürtünmə qüvvələri isə bundan 2-3 dəfə çox 

olur.Bu cədvəldən görünür ki, neft əsaslı məhlul hər cəhətdən 

Qazma məhlulu   Qapalı lülədə Açıq lülədə  

Su əsaslı 0.17 – 0.28 0.23 – 0.44 

Neft əsaslı 0.10 – 0.16 0.13 – 0.26 
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su əsaslı məhluldan daha yaxşıdır. Bu qaydanı yeganə pozan 

qazma məhlulu “LatiDrill” su əsaslı qazma məhluludur. Bu 

məhlul tərkibindəki xüsusi polimerlər səthdə yığılaraq 

sürtünmə qüvvələrini xeyli (μ=0.1- 0.18) azaldır.    

Bu qüvvələri azaltmağın əsas yolu qazma məhlulunun 

lubrikasiya xassəsinin artırılmasından keçir. Bu yolla neft 

əsaslı qazma məhlulunda yaranan μ=0.7 sürtünmə əmsalını 0.3-

ə qədər azaltmaq mümkün olur. Bunun üçün sənayedə həm neft 

əsaslı həm də su əsaslı məhlul üçün lubrikantlar mövcuddur. 

Bu lubirkantlar qazma məluluna ümumi həcminin 1-3%-i qədər 

qarışdırılır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 2% optimal 

variantdır.  

Bunla yanaşı invert tipli yağlayıcı qatqılardan (Məs. 

Lubra-Glide) istifadə olunur Bu qatqı şarik formasında olub, 

həm sürtünmə  həm də təzyiqlər fərqindən tutulma ehtimalını 

azalıdır. Bu tip qatqı bütün növ qazma məhlullarında istifadə 

oluna bilər.Optimal konsentrasiya 28.5 kq/m3-dur. 
 

Ədəbiyyat: 

Improved Coefficient of  Friction Using Different Types of Lubricants in 

Drilling Operation -A.R. Ismail, M.S.A. Rashid,  N.J. Ismail,W.R.W. 

Sulaiman, and  M.Z. Jaafar 

Reduced  Drilling Days and Low Friction Factors Hallmark Eagle Ford 

Water-Based Fluid Performance-Ian Everhard, Steven Willis 

Novel Lubricants for Water-Based Drilling Fluids- Frederick Bruce By 

Marc Kuck  

 

NEFT-QAZ ÇIXARMA İŞLƏRİNDƏ RİSKLƏR VƏ 

QƏZALAR 

Magistr:                                                          Elmi rəhbər:                                             

Muradova Günay Murad qızı                  Prof.N.E.Zeynalov            

2-ci kurs, A2327 

 

Müasir dövrdə neft ən vacib enerji mənbələrindən biridir. 

Bundan əlavə, kimya sənayesində də neft xam maddə kimi 
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istifadə olunur. Məhz buna görə də dünyada neftə tələbat 

böyükdür. Beləliklə, bu da öz növbəsində quruda rezervlərin 

azalmasına gətirib çıxarır.Dəniz dibində qazıma işləri aparmaq, 

neft çıxarmaq ve çıxarılan nefti saxlamaq məqsədi ilə 

platformalar qurulur.  

Quruda neftçıxarmaya nisbətən dənizdə platformalarda 

müxtəlif növ qəzaların baş verməsinə daha tez-tez rast gəlinir. 

Texnogen qəza dedikdə ekoloji dəyisikliyə və insan tələfatına 

səbəb olan çox böyük  qəzalar nəzərdə tutulur. Fövqəladə 

hadisələr arasında texnogen qəzalar 15-20%-dir. Texnogen 

qəzalar dəmiryolu nəqliyyatında, magistral boru kəmərlərində, 

mədənlərdə daha mox rast gəlinir.  Neft kəmərlərində son 

zamanlar  bu hadisələrin sayı 20 mini ötmüşdür. Nəticədə 

milyonlarla ton neft israf olmuş, torpaqlar istifadəyə yararsız 

olmuş, hava yanğınlar üzündən çirklənmişdir.Qəza və 

fövqəladə hadisələr insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün 

təhlükəlidir.  Texniki problemlər, işçilərin diqqətsizliyi və ya 

təhlüksəizliyi və s. səbəblərdən qəzalar yarana bilər. Qəzaların 

risk səviyyəsini müəyyən etmək və qəzaların hansı periodlarda 

təkrarlandığını bilmək üçün müxtəlif növ risk analizləri 

aparmaq lazımdır. 

Qəza təsadüfən baş verən maddi mənəvi ziyanan səbəb olan 

hadisədir. Platformalarda aşağıdakı qəzalar meydana gələ bilər: 

 Qaz sızıntısı 

 ətrafa neft dağılması 

 yanğın və partlayış 

 qazma quyusu qəzaları 

 yüksəklikdən əşya düşməsi 

 toqquşma 

 helikopter qəzası  və s. 

Risk anlayışının təsnifatı üçün 4 ünsür vacibdir: 

1. Məqsəd 

2. Hadisə və nəticələr arasında münasibət 

3. Hadisənin baş verdiyi coğrafi mövqey 
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4. Nəticənin doğruluğu 

Risk qiymətləndirməsi zamanı müxtəlif qərarvermə texnikları 

mövcuddur: 

İlkin Təhlükə Analizi (PHA) 

Funksional Təhlükə Analizi (FHA) 

Təhlükə və İşlək Vəziyyətin Öyrənilməsi (HAZOP) 

Səhv Növü və Təsiri Analizi (FMEA) 

Bayes Qərar vermə üsulu  

 
Ədəbiyyat 

1. DNV (Det Norske Veritas),” Accident statistics forfloating offshore 

units on the UK Continental Shelf19802005”,2007 

2. (3)Modarres, M.,”What Every Engineer Should Knowabout Reliability 

and Risk Analysis, Marcel Dekker”,New York., ss 3-6, 1993 

3. Wang H.S. Sii, J. ,Eleye-Datubo A.G. vd. , “Safety Assessmentof FPSO 

Turret-Mooring System UsingApproximate Reasoning and Evidential 

Reasoning”,https://phps.portals.mbs.ac.uk/Portals/49/docs/jyang/SiiWangY

ang_Mar_Tech.pdf 

 

 

MÜRƏKKƏB QURULUŞLU LAYLARDA NEFTVERMƏ 

ƏMSALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. 

Magistr                                                           Elmi rəhbər: 

Ələkbərov Nurlan Felmar oğlu                 prof.Arif Süleymanov 

II kurs; Qrup: 2237 A 

 

Mürəkkəb quruluşlu laylarda subseysmik tektonik 

pozulmalara (çatlar, “deformation bands” və s.) rast gəlmək 

olar. Bu növ qeyri-bircins laylarda kifayət qədər neft ehtiyyatı 

mövcuddur. Misal üçün Xəzər dənizində yerləşən Azəri 

yatağını göstərmək olar. Bu layların neftvermə əmsalını 

qiymətləndirmək olduqca vacibdir.  

Bu məlumat işlənmə layihəsinin tənzimlənməsində (laya 

suvurmanın və qazvurmanın həcmləri, hasilat və vurucu 

quyuların yerləşmə sxemi, quyuların konstruksiyası və 

tamamlama növlərinin seçilməsi və s.) mühüm rol oynayır.  
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Dünyada bu istiqamətdə çoxlu araşdırmalar aparılır və bu 

tədqiqatlarda əsasən müxtəlif riyazi modellər təklif olunur. 

Problemin aktuallığını nəzərə alaraq “Neft-qaz mühəndisliyi” 

kafedrasında mürəkkəb quruluşlu layların neftvermə əmsalının 

qiymətləndirilməsi üçün eksperimentlər aparılmışdır. 

Aparılan eksperimentlər “Hell-show cell” təcrübi 

qurğusunda aparılmışdır. Tədqiqatlarda alınan nəticələr neftin 

su ilə sıxışdırılması prosesinin fraktallığını nəzərə almaqla 

müxtəlif formalı, subseysmik tektonik pozulmalar olan 

mürəkkəb quruluşlu layların, sıxışdırma əmsalı təyin etməkdə 

kömək edə bilər. Alınmış nəticələrlə işlənmə prosesinin 

hidrodinamik modelləşdirilməsində istifadə olunmaqla daha 

dəqiq və etibarlı qiymətləndirmə aparmaq olur.   

NEFT ÇIXARMA PROSESLƏRİNDƏ KEÇİD 

DÖVRLƏRİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI 

 

Tələbə:                        Elmi rəhbər: 

Quliyev Kərim Güloğlan oğlu                     dos. Ə.V.Məmmədov 

III kurs, qrup 269.6S 

 

Neft çıxarma proseslərində proqnoz məsələləri mühüm 

yer tutur . Bu məsələlərin həlli cari texnoloji obyektlərinin 

vəziyyətinin diaqnozlaşdırılması məsələlərinə imkan 

verir.Təqdim olunan işlər neft  çixarma proseslərində keçid 

dövrlərinin proqnozlaşdırılmasına baxılır.  

Əsasən neft çıxarmanın son dövrlərində müəyyən 

problemlərlə bağlı olaraq neft hasilatı kəskin azalır. Yaranacaq 

vəziyyəti təxmin etməklə proses zamanı baş verə biləcək 

problemlərin qarşısını almaq üçün əvvəlcədən tədbirlər 

hazırlamaq mümkündür.  

Bu zaman neft hasilatının nəinki azalmasının qarşısını ala 

bilərik hətta sûni təsir üsulları ilə hasilatın artımına nail ola 

bilərik. Süni təsir üsulları ilə layın enerjisini artıraraq, mayenin 
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xassələrini dəyişdirərək  onun quyudibinə axımını asanlaşdıra 

bilərik. 

 

NEFT HAŞİYƏLİ QAZ-KONDENSAT YATAQLARININ 

HORİZONTAL QUYULARLA İŞLƏNMƏSİNİN 

TEXNOLOJİ PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ 

 

   Tələbə:                                                                  Elmi rəhbər:                                                                                            

   Orucov Şəmsi Suliddin                             dos. S.H.Novruzova                                                                         

   VI kurs, Qrup 289.5S 

 

 İstismar dövründə karbohidrogenlərin qaz və maye 

hallarının kombinə olunmuş şəkildə qarışığından ibarət olan 

kondensata rast gəlmək olur. Qaz-kondensat yataqları adlanan 

bu sistemdə neftin yerləşmə vəziyyətindən aslı olaraq, qaz-

kondensat yataqları bir neçə siniflərdə təsnif olunur. Bunlardan 

ən çox yayılanı neft haşiyəsi olmayan, sənaye üçün əhəmiyyətli 

olmayan neft haşiyəli, sənaye əhəmiyəti kəsb edən neft haşiyəli 

qaz-kondensat yataqlarıdır ki, bu yataqların işlənməsi də öz-

özlüyündə bəzi problemlər və onların həlli yollarının tədqiqini 

gərəkdirir. Beləki, işlənmə dövründə kəşfiyyat quyularından, 

kosmokəşfiyyat üsullarından və s. kimi üsullardan istifadə 

edərək əldə olunan məlumatları sistemləşdirilib rezervuarın 

əyani modelini qurduqdan sonra, məhz işlənmə üsullarının 

tədqiqinə başlanılır. Bu üsullardan ən münasibi qaz-kondensat 

rezervuarının parametrləri əsasında seçilərək istifadə edilir. 

Biz istismar üsulu seçərkən karbohidrogen veriminin 

maksimal olmasına çalışırıq. Bu üsullardan ən çox tətbiq 

olunanları aşağıda sadalanmışdır: 

1. Neftin istismarı; 

2. Qaz-kondensatın istismarı; 

3. Neft və qaz kondensatın birlikdə istismarı; 

4. Neft haşiyəsinin istismarından sonra qaz-kondensatın 

istismarı; 



80 

 

5. a% neft mənimsənildikdən sonra qaz kondensatın 

istismarı; 

6. b% qaz-kondensatın ististismarından sonra neft 

haşiyəsinin mənimənilməsi; 

7. Neft-qaz-kondensat sərhədinə qazılmış quyularla 

istismar; 

8. Neft layına qazılmış horizontal quyularla istismar; 

9. Su layının suni sulaşdırılması ilə sıxışdırılma 

prosesinin həyata keçirilməsi; 

10. Qaz-kondensat hissəsinə karbon qazı vurulması ilə 

istismar; 

11. (9) və (10) üsullarının vəhdət şəklində istifadəsi; 

12.  (11) halında quyu dibinin seçilməsi; 

13. Yığım sisteminin əks müqavimətinin azaldılması. 

Horizontal quyuların neft haşiyəsinə qazılması ilə 

yatağın istismarı ən müasir üsullardandır. Bu metodun tətbiqi, 

karbohidrogen verim əmsalına öz müsbət töhfəsini yalnız bəzi 

vacib parametrlərin təyinindən sonra verə bilər. Bu 

parametrlərin təyini qaz-kondensat yataqlarına  neft haşiyəsini 

istismar etmək üçün qazılan üfüqi quyuların qazılma 

texnologiyasının seçilməsi, tamamlama prosesinin 

müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması və istismara verilməsi üçün 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Anomal lay təzyiqi, anomal lay 

temperaturu, yatağı təşkil edən layların yatım bucağı və s. bu 

kimi parametrlərin əvvəlcədən təyini nəyin ki, qazma və 

tamamlama proseslərində təzahürün qarşısını ala, həmçinin 

istismar dövründə maksimal hasilatın əldə olunmasına müsbət 

təsir edə bilər. 
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NEFT KƏMƏRLƏRİNİN XƏTTİ HİSSƏSİNDƏ 

SIZMALARIN ƏVVƏLCƏDƏN TƏYİNİ 

 

Magistr :                                                   Elmi rəhbər: 

Oruclu Fəridin Rövşən oğlu                   dos. Hacıyeva İ.Y. 

II kurs, qrup A2137 

 

Neft və qaz sənayesində neftin və qazın nəqli və 

saxlanması proseslərində əsas məsələ daşınılacaq məhsulun 

fasiləsiz və itkisiz tələbatçıya çatdırılmasıdır. Bunun üçün yeni-

yeni texnologiyalar işlənib hazırlanmış və günümüzdə də bu 

texnologiyaların təkmilləşdirilməsi davam etdirilməkdədir. 

 Nəql prosesi zamanı neft kəmərlərində sızmaların 

əvvəlcədən təyin edilməsi həm iqtisadi, həm də ətraf mühitin 

mühafizəsi nöqteyi nəzərdən vacib məsələlərdən biridir. 

Sızmaların əvvəlcədən təyin edilməsinin müxtəlif üsulları 

vardır. Bunlar əsasən aktiv və passiv metodlar olmaqla 

qruplaşdırılır. Passiv metodlar verimin transferi, təzyiqlər fərqi 

ilə, boru sahəsi üzrə sərfə görə, aktiv metodlar isə akustik 

elektromaqnit üsul ilə, ultrasəs, infraqırmızı, fiberoptik 

şüalanma növləri ilə həm havadan, həm də yerdən təyin edilmə 

üsullarıdır.        

Bu metodlardan əlavə yeni müasir qurğu və avadanlıqlar 

da hazırlanmışdır ki, bu qurğulardan biri “özüyeriyən robot 

qurğusu”-dur. Bu qurğu borunun daxili istiqamətində sürətlə 

hərəkət edə bilir və mövcud sızma yerlərinin təyini 

metodlarından daha dəqiq sızma yerlərinin təyin edə bilir. 

Qurğunun üstünlüyü sızma yerlərində böyük təzyiqlər fərqi, 

kiçik sızma yerlərinin yeraltı boru kəmərlərində yüksək 

dəqiqliklə təyin edə bilməsidir.    

 Digər bir müasir qurğu isə “smart ball” ( ağıllı top ) 

adlandırılır ki, bu qurğu diametri “4 inc” və daha böyük olan 

borularda sızmaları təyin etmək üçün tətbiq edilir. Yüksək 

həssaslıq və dəqiq aşkar etmə qabiliyyətinə malik olan bu 
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qurğu şərti müayinə piglərindən fərqli olaraq borunun daxili 

diametr boyu tam dolu sahəni tutmur və boru daxilində axın 

istiqamətində axının sürəti ilə mexaniki səs yaratmadan 

diyirlənmə nəticəsində yüksək akustik həssaslığa şərait 

yaradaraq dəqiqədə 0,03 gallon (1gallon-3,78-4,55l ) kimi kiçik 

məhsul itkilərini təyin edə bilir. Neft kəmərlərinin xətti 

hissəsində sızan neft məhsulunun miqdarının təyin edilməsi də 

qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biridir. Məhsul miqdarının 

təyini həm həcmi, həm də kütlə miqdarı olaraq hesablanılır və 

nə qədər neft itkisinin olması müəyyənləşdirilir.  

 Neft sızmaları zamanı ətraf mühitə dəyən zərərin 

qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması müasir dövrdə 

qarşıda duran ən mühüm məsələdir. ARDNŞ-in “30 EKOLOJİ 

SİYASƏTİ”-nin nəticəsi olaraq Yaponiyadan yeni neftlə 

çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üçün avadanlıqların sifariş 

olunması və istifadəyə yararsız yataqların ərazisində 5410 ha 

çirklənmiş ərazilərin neft və neft məhsullarından təmizlənməsi 

planlaşdırılmışdır. Tədbirlər istehsalatın inkişaf mərhələsinə 

müvafiq dövlət təbiəti mühafizə orqanlarının tələblərinə cavab 

verən keyfiyyətdə olmalıdır.     

 İstehsalat sahələrinin inkişafı, torpağın mühafizəsi və 

səmərəli istifadəsi çox mühüm, gələcək nəsillər üçün 

əhəmiyyətli vəzifə olaraq irəli sürür. 

 

NEFT LƏKƏSİNIN ÖLÇÜLƏRININ TƏYIN EDILMƏSI 

MODELİ 

 

Tələbə:      Elmi rəhbər: 

Tağızadə Xəyalə Xəyyam q.    dos. G.V.Cabbarova 

III kurs  279.6 qr.                       

 

Verilmiş işdə tərəfimizdə neft ləkəsinin ölçülərinin təyin 

edilməsi modeli təklif edilmişdir. İlk məlumatlar qismində 

suyun və neftin sıxlığının, özlülüyün sabit qiymətləri, sərbəst 
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düşmə əmsalı, tökülən neftin həcmi qəbul edilmişdir. Sonra 

Matlab proqramında radiusun və qalınlığın hesablamaları üçün 

düsturların modelləşdirilməsi baş verdi. Çıxış məlumatları 

qismində ləkənin radiusunun və qalınlığının vaxtdan 

asılılıqlarının qrafiklərini aldılar.  

Proqram kodunun işin nəticəsində onun axıdılması 

zamanı vaxtın artması ilə neft ləkəsinin radiusunun dəyişməsini 

təsdiq edən asılılıqlar alınmışdır. Görünür ki, vaxtın başlanğıc 

anında qrafik xətti xarakter daşıyır, lakin vaxtın keçməsilə 

prosesin qeyri-xəttiliyi təzahür edir ki, bu da neftin müxtəlif 

tərkibi ilə, sıxlığı ilə, xassələri ilə (məsələn, özlülüyü ilə) 

şərtlənmişdir. 

Müxtəlif hava şəraitlərində, yəni sakit havada (sakit 

dəniz səthi) və külək sürətinin nəzərə alınması zamanı ləkənin 

qalınlığının və radiusunun xaraktersitikaları tərəfimizdən 

tədqiq edilmişdir. Asılılıqların verilmiş müqayisəsi göstərir ki, 

qrafiklərin forması praktiki olaraq dəyişmir. Küləkli havada 

qrafiklərin forması, sakit havaya nisbətən daha xətti xarakter 

daşıyır. Külək olmadıqda neft ləkəsinin radiusu vaxtın 

keçməsilə monoton artır, ləkənin qalınlığı isə vaxtdan asılı 

olaraq eyni dərəcədə dəyişir. 

 

NEFTİN QAZ İLƏ DOYMA TƏZYİQİNİN LAYIN 

İŞLƏNMƏSİNƏ TƏSİRİ 

Tələbə:           Elmi rəhbər: 

Əhmədov Kazım Nazim oğlu                  dos. Dadaşzadə X.İ. 

III kurs, qrup 261.6 

 

 Doyma təzyiqi qaz-maye sistemlərinin hərəkəti zamanı 

ilk qaz qabarcıglarının ayrılmasına uyğun təzyiqdir.P>Pd 

olduqda sistem birfazalı (maye),P<Pd olduqda isə ikifazalı 

(sərbəst qaz və maye) vəziyyətində olur.Beləliklə doyma 

təzyiqi birfazalı termodinamik müvazinətli  sistemin,ikifazalı 

sistemə keçməsi üçün keçid təzyiqidir.  
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Neft-mədən praktikasında qazlı mayelər sisteminin 

tətbiqinə tez-tez rast gəlinir.Sistemdə sərbəst qaz fazasının 

yaranması onun termik və hidrodinamik xassələrinə böyük təsir 

göstərməklə bu və ya digər texnoloji prosesin effektivliyinə 

təsir edir. 

Bu baxımdan doyma təzyiqinin baxılan qaz-maye siztemi 

üçün düzgün təyin edilməsi,texnoloji proseslərin düzgün 

aparılması üçün əsas şərtlərdən biridir. 

Təzyiq azaldıqca qaz mayedən ayrılır və sərbəst 

olaraqneft ilə birlikdə quyuya doğru hərəkət edir.Ayrılmış qaz 

qabarcığkarının tədricən böyüməsinə baxmayaraq 

o,məsamələrdən sərbəst keçə bilirki, bunların sürətləri mayenin 

sürətinə bərabər olur.Onda istismar müddətində qaz amili sabit 

qalmalıdır.Qaz amilinin sabitliyi isə təcrübi faktlara aiddir. 

Təcrübi faktlar göstərirki,həll olmuş qaz rejimində 

istismar zamanı qaz amili əvvəlcə artaraq müəyyən maksimum 

qiymətə çatır,sonra isə azalmağa başlayır.Qaz amili kifayət 

qədər böyük sərhədlərdə dəyişdiyindən onu nəzərə almamaq 

olmaz.Odur ki,layda hərəkət edən qaz və mayenin sıxılma 

qabiliyyətini nəzərə alıb,eyni təzyiqdə müxtəlif tərzdə tənzim 

olunduqları üçün onların hərəkət sürətlərinin də müxtəlif 

olduğunu qəbul etmək lazımdır. 

Qazıma nəticəsində məhsuldar qatın açılışı və 

mənimsənilməsi prosesində,neftdən qazın ayrılmasını təmin 

edən hidrostatik təzyiqin seçilməsində,açılmış lay rejiminin və 

növünün təyin edilməsində,quyuların istismarı zamanı optimal 

iş rejiminin seçilməsində, qazlı maye sisteminin nəql 

olunmasında,neftvermə əmsalını təmin etməklə layın 

işlənməsini sürətləndirən təsir üsullarının düzgün seçilməsində 

və s. doyma təzyiqinin düzgün təyin edilməsi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

İstənilən lay nefti üçün doyma təzyiqi labaratoriya 

şəraitində həmin laydan  çıxarılmış qazlı maye nümunələri 

əsasında təyin edilir.Son zamanlar doyma təzyiqinin quyuların 
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və layların tədqiqat materialları əsasında tapılmasına bir çox 

cəhdlər göstərilmişdir. 

Doyma təzyiqi quyudibi təzyiqindən nə qədər böyük 

olarsa laydan quyuya gələn mayenin miqdarıda bir o qədər çox 

olar. 

Təqdim etdiyimiz məqalədə və quyuağzı təzyiqlərə 

əsasən təzyiqlərin paylanma əyriləri qurulmuşdur.Bu əyrilərin 

kəsişmə xətti doyma təzyiqini müəyyən edir. 
 

NEFTİN QAZIN NƏQLİ SİSTEMİNDƏ BORU 

KƏMƏRLƏRİ, REZERVUARLAR, SEPARATORLAR, 

KOMPRESSORLARIN GİRİŞ-ÇIXIŞ XƏTLƏRNDƏ 

QALIQ İSTİSMAR RESURSLARININ 

PROQNOZLAŞDIRILMASI 

 

Magistr :                                                       Elmi rəhbər: 

Əliyev Emin İlqar oğlu                             dos. R.Ə.İsmayılov 

I kurs, qrup A2118 

Əsasən  mürəkkəb sistemlər,  boru kəmərləri və 

avadanlıqlara uyğun  texniki diaqnostika işlərinin yerinə 

yetirilməsi böyük iqtisadi səmərəliliyin alınması və istismarı 

təhlükəli olan  obyektlərin istismarında  sənayeninin  

təhlükəsizliyinin təmin olunması böyük aktuallığa malıkdir. [1] 

 Texniki diaqnostika zədələrin  aşkarlanmasında qurğu və 

avadanlıların anidən istismarının dayanmasının qarşısını alır, 

sənaye istehsalının effektivliyini, etibarlığını  və təhlükəsiz iş 

şəraitinin yaranmasını təmin edir ,bununla bərabər hazırkı 

texniki vəziyyətə uyğun olaraq mürəkkəb texniki sistemlərdə  

istismarı mümkün  edir. [3] 

Neftin qazın nəqlində və yığılıb saxlanmasında istifadə 

olunan avadanlıqlara magistral və texnoloji boru kəmərlərinə, 

separatorlar,rezervuarlar, kompressor stansiyaları və s.  aiddir. 

[4] 

Texniki diaqnostika işlərinin ardıcllığı: 
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- müayinə olunacaq obyektin (texnoloji və magistral  boru 

kəmərləri, separatorlar , rezervuarlar, kompressorların giriş-

çıxış xətlərndə) istismar və layihə sənədlərinin  müqayisəli 

təhlili, yüklənməyə daha çox məruz qalan elementlərin  və 

hissələrin müəyyən edilməsi; 

- obyekə vizual baxış (zədələrin və qesurun, ən zəif 

elementlərin və hissələrin müəyyən edilməsi); 

- obyektdə insturmental ölçmə işlərinin aparılması (əsas 

yükgötürən  elementlərin hal-hazırkı qalınlıqlarının təyin 

edilməsi); 

- vizual müayinə və instrumental ölçmələrdən alınmış 

nəticələrinin təhlili və obyektin yük götürən əsas 

elementlərinin və hissələrinin hal-hazırkı parametrlərinin 

müəyyən edib və layihə vəziyyəti ilə müqayisəli təhlili; 

- daha sonra obyektin yüklənməyə daha çox məruz qalan  

elementlərinin cari parametrlərinə uyğun olaraq qalıq istismar 

resursunun tapılması; 

- obyektin hal-hazırkı texniki vəziyyəti və daha sonrakı 

təhlükəsiz istismarı barədə rəy və təkliflərin verilməsi. [6] 

Xaricdə və ölkəmizdə texniki diaqnostika üsullarının  

istismarda olan neftin qazın nəqli və saxlanması üçün istifadə 

olunan avadanlıq və qurğularına tətbiq olunması 

araşdırılmışdır. [5] 

Korroziyanın təsir nəticəsində zədələnmələrin texnik 

diaqnostikası üçün texnoloj və magistral boru kəmərləri, 

rezervuarlar, separatorlar, kompressorların giriş-çıxış xətlərndə 

zədələnmə  və qabarmaları  nəzərə almaqla qalıq istismar 

resurslarının proqnozlaşdırılması  üçün hesablanma alqoritmi 

təklif edilir. [2] 
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4. Jim Cordell & Hershel Vanzant –Pipeline Pigging Handbook (2011) 

5.https:/netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-

Gas/Natural%20Gas/scanner_technology_0104.pdf 
6. http://www.tecvalco.com/sensit-pmd-portable-methane-detector/ 
 

FƏALİYYƏTDƏN DÜŞMÜŞ QUYULARIN YAN LÜLƏ 

VASİTƏSİLƏ BƏRPASI. 

Tələbə:                                                              Elmi rəhbər: 

İsrafilov Nicat Faiq oğlu                                   b.m M.M.Şirinov 

IV kurs ,qrup 285.5 

 

Fəaliyyətdən düşmüş  quyuların bərpasında və ya  

məhsuldarlğı azalmış  quyuların məhsuldarlığının 

artırılmasındaüçün  yan lüləli quyuların qazılması  müasir 

dövrün əsas məsələlərindən biridir.  Belə ki,hal-hazırda 

istismar olunan  bütün  yataqlarda gücdən düşmüş və ya az 

debitli quyular vardır. Belə quyuların normal  quyular 

sırasından çıxmasının əsas səbəbləri məhsuldar laylarda neftin 

həcminin azalması və quyu dibində tıxacların əmələ 

gəlməsidir(qum, parafin, suyun yığılması və s.) 

        İstismardan düşmüş və ya  qəza quyularının bərpası 

müxtəlif üsullarıla yerinə yetirilir. Bunlar  arasında yan lüləlnin 

qazılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Bu üsulun tətbiqi  o 

zaman ki, həmin quyuların   əsaslı təmirlə yaxud digər üsul  və 

vasitələrlə  bərpası mümkün olmur.  

        Maili istiqamətli quyuların qazılmasının başlangıcı keçmiş 

SSRİ məkanında 30-cı illərə təsadüf edilir, bunların 50% 

Azərbaycanda qazılmışdır. 

    1930-cu ildə Texasda (ABŞ) ilk dəfə olaraq yan lüləli quyu 

qazılmışdır. Bu lülənin uzunluğu cəmi 7 m olmuşdur. 

        Bizim ölkədə ilk yan lüləli quyuların  qazılması 1936-cı 

ilə təsadüf edir. Quyuların fəaliyyətsiz dayanmasının əsas 

səbəblərindən biridə quyularda baş vermiş qəza və 

mürəkkəbləşmələr nəticəsində texnoloji proseslərin 

pozulmasıdır. Bunlara  daxildir: qazıma prosesində alətin 

https://netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-Gas/Natural%20Gas/scanner_technology_0104.pdf
https://netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-Gas/Natural%20Gas/scanner_technology_0104.pdf
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tutulması, sınması, müxtəlif xarakterli mürəkkəbləşmələr. Bir 

intervalda qazıma məhlulun udulması digər intervalda neft-qaz-

su təzahürün olması və s..                                       

       Qoruyucu kəmərlərlə möhkəmləndirilmiş quyu 

lülələrindən yan lülənin qazılması üç sxemdə aparılır:qoruyucu 

kəmərdə açılmış pəncərədən stasionar paz şəkilli inhirafetdirici 

tərtibatlar və ya çıxarıla bilən inhirafetdirici ilə, qoruyucu 

kəmərdə açılmış pəncərədən inhirafetdirici quyudibi 

mühərriklə qazılmasıdır. 

          Bu baxımdan  yan lülənin qazılmasında texniki iqtisadi 

göstəricilərin artırılması üçün,  bərpa ediləcək quyuların 

mürəkkəbləşməsiz və səmərəli üsullarla qəzasız qazılmalarının 

təmin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

 

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА 

 

Магистр:                                        Научный руководитель: 

Гурбанов Омурхан Мамед            Иманова Гюлара Исрафил 

2 курс R2137 

 

Очищенный от различных примесей природный газ 

хранят в специально отведенных для этого надземных или 

подземных резервуарах. Для хранения большого объема 

газа применяют подземные хранилища. Объем 

потребляемого газа меняется в зависимости от дней и 

месяцев. Количество потребляемого газа зимой больше, 

чем в летний период, а днем потребляется больше газа, чем 

ночью. Если бы не хранилища, где можно было хранить 

"излишек" газа, то трубопроводы и трубопроводную 

арматуру, а также компрессорные станции пришлось бы 

рассчитывать на максимально возможный поток газа, что 

требовало бы немалые расходы. Если неравномерность в 

суточном потреблении газа как-то сглаживается за счет 

емкости труб, то спасти от сезонных колебаний это не 
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поможет, поэтому применяются специальные хранилища. 

Создание ПХГ для магистральных газопроводов 

большой протяженности является технологически 

необходимым и более целесообразным. Если газовое 

хранилище правильно спроектировано, то это может 

снизить стоимость транспортировки до потребительских 

центров. При использовании ПХГ магистральные 

газопроводы проектируются не на максимальную, а на 

среднюю пропускную способность или нагрузку.  

Также газовые хранилища используют для покрытия 

неравномерностей в различные сезоны, для покрытия 

пиковых потреблений, а также для создания резервного 

объема газа.  

Принято делить объем газа подземного хранилища на 

две части: буферный (остаточный) и активный (рабочий). 

Буферным считается объем газа, который постоянно 

находится в ПХГ в его эксплуатационный период. 

Активным считается объем закачиваемого и отбираемого 

газа (то есть то, что продается потребителю). 

Рабочий цикл газохранилища, продолжительность 

которого обычно составляет один год, состоит из четырех 

этапов: 

- закачка очищенного природного газа в ПХГ, 

- простой – промежуток времени между окончанием закачки 

газа и началом его отбора, 

- отбор газа из газового хранилища, 

- простой хранилища – период времени между окончанием 

последнего отбора и началом следующей закачки газа. 

 

Литература 
1. Каримов М.Ф. “Эксплуатация подземных хранилищ газа”, Москва: 

Недра, 1981г. – 248 с. 
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3. Бобровский С.А., Яковлев Е.И. “Газовые сети и газохранилища”, 

Москва: Недра, 1980г. – 416 с.  

4. Ширковский А.И., “Подземное хранение газа”, Москва: 
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QAZ HİDRAT YATAQLARININ DÜNYA 

OKEANLARINDA İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Tələbə:                                                                     Elmi rəhbər: 

Babayeva Leyla Füzuli qızı                                    Pənahov R.Ə. 

IV kurs, qrup 289.5S 

 

İnsan hər gün 0,02%-dən çox enerji sərf edir və 

energetikanın inkişafı həm ölkənin iqtisadi vəziyyətini, həm də 

insanların rifahının göstəricisidir. Buna görə də bütün ölkələr 

diqqətlərini əlavə enerjiyə yönəldiblər. Hazırda əsas enerji 

mənbəyi qaz hidrat hesab edilir. 

Çerksiy və Makogon (1970) təbii qaz hidrat ehtiyatının 

“nəhəng” olduğunu təklif etmişlər.  İlkin hesablamalara görə 

okean dibində metan karbonatının miqdarı 1.7-dən 4100 

exaqrama (exagram = 10
18

g) kimi, qütblərdə isə 0,0075-18 

exaqrama qədərdir. (1981-ci ildə Potensial Qaz Komitəsi 

tərəfindən yekunlaşdırılıb). 2001-ci ildən bəri Mərkəzi Geoloji 

Kəşfiyyatı (MOEA, Tayvan) cənub-qərbi Tayvan sahillərində 

hidrat haqqında bir çox araşdırmalar və axtarışlar aparılmış, 

geoloji, geofiziki, geokimyəvi məlumatlara əsasən ümumi 

metanın miqdarının 500-2700 milyard m
3
 olduğu ehtimal 

edilmişdir. 

Bottom Simulation Reflector (BSR) tərəfindən göstərilən 

xüsusiyyətlərə görə Yaponiya ətrafı dənizlərdə, xüsusilə də 

cənub-qərb hissədə yerləşən çökəklik hissələrdə, Nankai Pit, 

Boşo Yarımadası şərq bölgəsi daxil olmaqla, ark adalarının 

sualtı çuxurları və hövzələrində, Kuril Xəndəyi, Tatar Çuxuru 
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və Oxot bölgəsində (Ümumi sahəsi 44.000 m
2
 təşkil edir ) 

metan hidrat vardır. 

Hazırda Çin tam olaraq fikrini Tibetan tavası və Cənub 

Çin dənizində metan hidratı axtarışına yönəltmişdir. Ehtimal 

edilir ki, Çin torpaqlarında qaz hidratın ehtiyatı ən az 35 

milyard ton neft ekvivalentə, Cənub Çin dənizində isə metan 

ehtiyatı 64 milyard ton neft ekvivalentinə bərabərdir.  

Kanadanın qütb və kontinental şelf zonaları 

hidratyaranma üçün əlverişli zona olduğundan bu sahələrdə qaz 

hidratı yaranmışdır. Kanadada coğrafiya üzrə metan hidrat 

həcminin paylanması belədir: Bosfor dənizi-Makenzi 

deltasında 0.24–8.7  10
13

 m
3 

, Arktik arxipelaqda 0.19–6.2  10
14

 

m
3 

, Atlantik okeanı sahillərində 1.9–7.8  10
13

 m
3 

 və Sakit 

okeanı sahillərində isə 0.32–2.4  10
13

 m
3 

–dir.  

Hindistan da Yaponiya kimi təbii ehtiyat qıtlığı çəkir. 

Lakin Hind okeanında mövcud olan metan-hidrat təbii qaza 

çevrilərsə, 100 illərlə təbii qaz ehtiyacı ödənilə bilər. 

Yaponiyadan fərqli olaraq Hindistan tam təchizatlı deyil və 

metan-hidratın çıxarılması zamanı atmosferə çox miqdarda 

metan atılması ilə nəticələnə bilər ki, bu, karbon qazı sayəsində 

yaranan istixana qazından daha ciddi problemdir. Əldə olunan 

geoloji, geofiziki, geokimyəvi və paleontoloji məlumatlara 

əsasən Meksika Körfəzinin təxminən 450000 m
2
 sahəsinin 

təzyiq və temperaturun hidratyaranma şəraitinə uyğun olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir və hidrat ehtiyatının miqdarı 315-975 

trilyon m
3
 olduğu təxmin edilir. 

 

QAZ HIDRATLARININ DAĞIDILMASI 

PROSESLƏRININ MÜXTƏLIF SAHƏLƏRDƏ 

ISTIFADƏ IMKANLARI. 

Tələbə:                                                          Elmi rəhbər: 

Qasımov Tural Tofiq oğlu                            dos. Pənahov R.Ə.                                                                              

III -cü kurs,qrup 265.6 

Hal hazırda gələcəyin yanacaq ehtiyyatı kimi dəniz 
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özüllərində qazın hidrat halında toplumları qeyd 

olunmuş,onların axtarışı istifadəçi sayəsində geniş elmi 

tədqiqat və təcrübə işləri aparır. Bu işlərin əsas mərkəzi 

Rusiya,Kanada,ABŞ,Yaponiya və s. ölkələrdir. 

Qaz hidratlarının yanacaq mənbəyi kimi istifadəçi ilə 

bərabər hidrat yaranma və hidrat dağılma prosesləri böyük 

maraq doğurur və həmin proseslərin digər məqsədlər üçün 

istifadəsi önəm daşıyır. Belə ki,qazların hidrat halında 

saxlanılması,minerallaşmış suların təmizlənməsi,duman və 

buludların dağıdılması,soyuqluğun alınması,qaz qarışıqlarının 

komponentlərə salınması və s. hidratların müxtəlif texnoloji 

proseslərdə istifadəsi böyük maraq kəsb edir. 

Məruzədə qeyd olunan məsələlərin müzakirəsi və yeni 

təkliflər irəli sürür 

 

QAZ TƏZAHÜRÜ 

Tələbə:                                                            Elmi rəhbər:                                                         

Qurbanov Emin Şəfahət oğlu                         dos. Pənahov R.Ə. 

IV kurs, qrup 289.5S 

 

Qazma zamanı bəzən yuxarı qatlarda kiçik qaz ehhtiyatı 

olan laycıqlardan qaz gil məhluluna qarışaraq onun fiziki-

kimyəvi xassələrini dəyişir ki,bu da qazma prosesinə mənfi 

təsir göstərir. Bəzən aşağı qatlarda da lay təzyiqinin yüksək 

qiymətlərində gil məhlulunun xüsusi çəkisi lazımi qiymətdə 

olmadıqda qaz təzahürü böyük qəzalara gətirib çıxara 

bilər.Odur ki,qazıma zamanı gil məhulunun qazlılığı digər 

parametrlərlə birlikdə daim nəzarətda olmalıdır.Adətən,bu 

məqsədlə quyu ağzında xüsusi qaz seperatorlarından istifadə 

olunur.Bu seperatorlarda gil məhlulundan ayrılan qazın 

miqdarı ilə bərabər qazın komponent tərkibi də nümunələr 

götürülərək laboratoriya şəraitində öyrənilir. 

Qazın tərkib  və miqdarından asılı olaraq təzahürün 

xarakterı,mənbəyi və s. haqqında mülahizələr yürütmək və 
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qazıma parametrlərinə düzəlişlər vermək olar. 

    Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq məruzədə yeni tipli 

seperator quruluşu təklif olunur.  

 

QAZ YATAĞINDA QUYULARIN SƏMƏRƏLİ 

YERLƏŞDİRİLMƏSİ 

Magistr:                                                      Elmi rəhbər:  

Bunyatov Kamran Tərlan oğlu                   prof. Səmədov T.Ə. 

II kurs A2247 

 

Qaz yataqlarının işlənməsinin neft yataqlarının 

işlənməsinə bənzər olmasına baxmayaraq bir sıra fərqlər var: 

1) Neftin və qazın bir sıra fiziki xassələri xeyli fərqlənir. 

Məsələn, qazın özlülüyü neftə nisbətən kiçikdir, qaz özünəxas 

xüsusi çəkiyə malikdir və neftdən fərqli olaraq böyük sıxılma 

qabiliyyətinə malikdir. 

2) Neft və qaz öz əmtəə keyfiyyətlərinə görə fərqləndiyi üçün 

qaz hasilatı tələb olunan gündəlik hasilatdan çox olmamalıdır.  

3) Qazın təzyiq enerjisi qazın birbaşa laydan quyuağzına 

çıxarılmasına və istehlakçıya göndırilməsində istifadə olunur. 

Tələb olunan gündəlik qaz hasilatı və həmin hasilatın 

zamandan asılı olaraq dəyişməsinə əsasən quyuların sayı 

müəyyən olunmalıdır.  

Bildiyimiz kimi, yataqda ilk növbədə kəşfiyyat quyuları qazılır. 

Kəşfiyyat quyularından əldə olunan hasilat gündəlik tələbatdan 

çox olduqda əlavə quyuların qazılmasına ehtiyac qalmır. Əks  

halda isə əlavə quyular sayı müyyən olunmaq şərti ilə qazılır. 

Yataqda quyular onların interferensiyası nəzərə 

alınmaqla yerləşdirilir. Yəni, yataq fərqli keçiricikli bloklardan 

ibarətdirsə quyuların yerləşdirilməsi bloklar üzrə uyğun sürətdə 

aparılır və əgər quyuların sayı çox olarsa onları bərabər şəbəkə 

üsulu ilə yerləşdirmək lazimdir. Bu üsulla yerləşdirilmə zamanı 

lay haqda daha çox geoloji-fiziki məlumat toplanır və bu 
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məlumatlar səmərəli işlənmə sisteminin düzgün 

layihələndirilməsində böyük rol oynayır.  

Bərabər şəbəkə üsulunundan fərqli olaraq bəzən quyular 

yataqda yığcam da yerləşdirilir. Bu zaman isə bir sıra 

üstünlüklər əldə etmək olar. Mədən sahələrinin və istifadə 

olunan boruların ölçülərinin kiçilməsi, quyulara daha asan 

xidmət olunmasi və s. buna misal ola bilər. 

 
QAZIMA KƏMƏRİNİ QUYUDAN QALDIRDIQDA 

HİDRODİNAMİKI TƏZYİQDƏN YARANAN 

TƏZAHÜR. 

Magistr:                                                            Elmi  rəhbər: 

Nəsirli Əkbər                                                    dos. Axundov C. 

II kurs. Qrup A2227 

 

 Neft, qaz və qazkondensat quyularının qazılması 

zamanı baş verən təzahürlərin səbəbi qazıma aparılarkən 

texnoloji proseslər zamanı yaranan izafi təzyiqlər  və həmçinin 

quyuda hidrostatik təzyiqin dəyişməsi ola bilər. Qazıma zamanı 

quyuda hidrostatik təzyiqin dəyişməsi müxtəlif səbəblərdən 

quyuya lay məhsullarının daxil olması həmçinin qazıma 

məhlulunun reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün 

quyuya kimyəvi reagentlər vuran zaman qazıma məhlulunun 

parametr dəyişikliyinə nəzarət olunmamasıdır. Hidrosttik 

təzyiq azalan zaman quyuda neft qaz su təzahürləri baş verə 

bilər. Hidrodinamiki təzyiq isə quyuda texnoloji proseslər 

aparan zaman (endirmə qaldırma prosesləri) meydana gəlir.  

 Quyuların qazıldıqca dərinliklərinin artması quyu 

dibinə düşən təzyiqin artmasına buna uyğun olaraq qazıma 

məhlulunun sıxlığının artırılmasını və həlqəvi fəzanın 

ölçülərinin azaldılmasını tələb edir. Dərin quyuların qaazılması 

zamanı hidrodinamiki təzyiqin artması nətəcisəndə 
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mürəkkəbləşmələrin sayı artır ki, buna görə də bu proseslərin 

daha dəqiq öyrənilməsini zərurəti ortaya çıxır.  

 Qazıma alətini quyudan qaldırarkən hidrodinamiki 

təzyiqin azalmasına mütənasib olaraq quyu dibinə düşən 

hidrostatik təzyiqin qiyməti azalırki nəticədə quyudibi təzyiq 

lay təzyiqindən az olduqda laydan quyuya lay məhsulu (neft, 

qaz, su) gələrək təzahür yaradır. Qazıma alətini quyuya 

endirərkən isə endirmə sürətini düzgün seçmədikdə 

hirodinamiki təzyiqin artmasına mütənasib olaraq hidrostatik 

təzyiq artar və quyuda udulma baş verər. 

 Qazımadan sonra yuma prosesində lay-quyu sistemində 

təzyiqlər bərabər olduqda belə diffuziya nəticəsində neft-qaz 

qazıma məhlulu ilə quyu ağzına çıxarıla bilir. Qazıma 

kəmərinin qaldırılma sürəti artıb həlqəvi fəzanın diametri 

azaldıqca laydan axın daha da sürətlənir.  

Qaldırma zamanı qazıma borusunun səthinə yapımış qazıma 

məhlulu onunla birlikdə hərəkət edir. Həlqəvi fəzanın qalan 

qatlarında məhlul sürəti azalaraq quyu divarında hərəkətsiz 

olur. Qazıma kəməri ilə qazıma məhlulunun kontakt sahəsi 

artdıqca hidrodinamiki təzyiqin qiymətidə artır. 

 Aşağıdakı sxemdə qazıma kəmərini quuyudan 

qaldırarkən qazıma məhlulunun hərəkəti göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Qazıma kəmərini qaldıran zaman qazıma məhlulunun 

hərəkət sxemi. 
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QAZIMA MƏHLULU ILƏ ƏLAQƏDAR QAZIMADA 

BAŞ VERƏN MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏR 

 

  Magistr:                                                            Elmi  rəhbər: 

  Qasımzadə Bəhruz S.                                       Rüstəmov N.Ş. 

  II kurs. Qrup A2227 

 

Qazılmaqda olan hər hansı quyuda mürəkkəbləşmə və 

qəzaların baş verməməsindən ötrü çalışmaq gərəkdir ki, qazıma 

məhlulunun intervallara uyğun olaraq keyfiyyət parametrləri, 

rəhbərlik üçün qəbul olunan və icrası məcburi olan geoloji 

texniki tapşırıqda qeyd edilən parametrlərə uyğun olsun. Əks 

halda mürəkkəbləşmə və qəzaların baş vermə ehtimalı artıq 

dərəcədə realdır və bu işdə, ilkin növbədə, qazıma ustası və 

həmçinin qazıma briqadası məsuliyyət daşıyır. İndi isə qazıma 

məhlulu ilə bağlı quyuda baş verə biləcək əsas 

mürəkkəbləşmələri gözdən keçirək.  

Bunlar quyu divarının uçulub dağılması, bu divarı təşkil 

edən gilli süxurlarda gillərin şişməsi və sonda quyu divarının 

daralması, quyu divarının hissələrini təşkil edən süxurların 

müəyyən zamandan sonra deformasiyaya uğrayaraq sürüşməsi, 

divarda novların yaranması, qazıma məhlulunun qismən, bəzən 

isə tam olaraq udulması, quyuya qaz, neft, su keçməsinin 

əlamətləri, sonra isə qaz, neft, su təzahürləri, qazıma kəməri 

qaldırılan vaxt dartılmalarla, endirilmə vaxtı isə oturmalarla 

hərəkət etməsi və sairə. Həmin mürəkkəbləşmələrdən hər hansı 

birinin zamanında qarşısının alınmaması ağır qəzalarla sonlanır 

ki, onların da ləğv olunnması çoxlu vaxt, əmək və əlavə vəsait 

istəyir. Odur ki, mürəkkəbləşmələrin başlanğıc əlamətlərini 

aşkar edən kimi,yaranacaq mürəkkəbləşmələrin və qəzaların 

qarşısını almaqdan ötrü təcili tədbirlər görülməlidir. 
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QAZLIFT QUYULARININ IŞ REJIMININ QUYU 

MƏLUMATLARININ ƏSASINDA 

DIAQNOZLAŞDIRILMASI 

 

Magistr                                                             Elmi rəhbər: 

Mustafayev Yusif Hüseyn oğlu                       Süleymanov A. 

II kurs; Qrup: A2237 

 

Qazlift quyusunun texnoloji iş rejimi müxtəlif 

səbəblərdən dəyişdiyi üçün quyunun bufer, həlqəvari və 

boruarxası təzyiqləri həmçinin neft qaz  hasilatı və quyunun 

hasilatında su və qumun miqdarında dəyişiklik baş verir. 

Qazlift quyusunun iş rejiminin dəyişilməsini quyunu saxlayıb 

tədqiqat aparmadan quyunun  məlumatları əsasında 

diaqnozlaşdırmaq bir çox hallarda mümkündür. Bu zaman 

quyuda aşağıdakı kimi hallar müşahidə olunur: 

1)  Quyunun həlqəvari təzyiqinin başmağa qədər aşağı düşməsi 

zamanı quyunun birinci cərgə borularının quyruğunda və ya 

ikinci cərgənin başmağından aşağı hissədə qum tıxacı ilə 

tutulması prosesi baş verir. 

2)  Quyuda həlqəvari təzyiqin tədricən qalxması və bufer 

təzyiqin sıfıra qədər düşməsi halı əsasən qaldırıcı borularda 

parafin və duzdan tıxac yaranması səbəb olur. 

3)   Bufer təzyiqinin artması ilə yanaşı həlqəvari təzyiqin 

qalxması halında quyuda ştuser, qaldırıcı boruların və atqı 

xəttinin qum və parafinlə tutulması prosesi baş verir. 

4)  Quyunun boruarxası, həlqəvari və bufer təzyiqlərinin 

kifayət qədər azalması müşahidə olunarsa quyunun süzgəcinin 

tutulması prosesinin  getdiyini bildirir. 
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QAZ-LİFT QUYULARININ İSTİSMAR PROSESİNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN TƏHLİLİ 

Tələbə:                     Elmi rəhbər: 

Cəlilov Əkbər İntiqam oğlu                      dos. Ə.V.Məmmədov 

III kurs, qrup 269.6S 

 

Neft vermə əmsallarının zəif fontan zamanı və yaxud 

fontandan sonra artırılması üçün istifadə olunan qaz-lift 

quyularının istismarı prosesinin səmərəliliyinin təhlili önəmli 

məsələrdən biridir. Belə ki, baxılan üsulda quyu hasilatlarını 

müqayisəli təhlil etdikdə, bəzi quyularda səmərəliliyin aşağı 

düşdüyünü və bəzi quyularda isə səmərəliliyin artmasını 

müşahidə edirik. Ümumi hasilatda isə biz xeyir qazanırıq. Bu 

məqsədlə texnoloji sistemlərindən əldə edilən qaz-lift 

quyularının hasilat göstəricilərini sistemli şəkildə təhlil edirik. 

Təhlil nəticəsində quyulardaki hidrodinamiki sistemin nizamlı, 

nizamsız, idarə olunan yaxud olunmayan olduğunu müxtəlif 

üsullarla müəyyən edəcəyik. Bunlara çoxfaktorlu modellərin 

qurulması, texnoloji obyektlərin qruplaşdırılması, parametrik 

və qeyri-parametrik üsullar kimi yanaşmalar daxildir. 

 

QAZLİFT ÜSULU İLƏ İSTİSMAR OLUNAN 

QUYULARDA QEYRİ-NYUTON XASSƏLİ MAYELƏRƏ 

QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ 

 

Magistr:                                                  Elmi rəhbər:                                                                    

Mehtiyev Salman Salman                      Dos. Sadıqov A.S                                                          

II kurs A2327                                                   

 

       Neft-qaz quyuları 3 üsulla istismar olunur: 

1)Fontan istismar üsulu 

2)Kompressor istismar üsulu 

3)Dərinlik nasos istismar üsulu 



99 

 

       Yuxarıda qeyd etdiyim kompressor istismar üsulu nefti 

quyu dibindən quyu ağzına qaldırmaq üçün effektiv üsullardan 

biridir.Kompressor istismar üsulu sıxılmış hava və qazın 

yüksək təzyiq altında sıxılaraq quyuya vurulması nəticəsində 

neftin çıxarılması prosesidir.Quyuya vurulan reagentlərin 

növünə görə kompressor istismar üsulu iki növə bölünür: 

1)Sıxlımış havanın quyuya vurualaraq neftin çıxarılması-Erlift 

2)Sıxılmış qazın quyuya vurularaq neftin çıxarılması-Qazlift 

       Erlift istismar üsulu çox geniş yayılmamışdır.Buna səbəb 

quyuya vurulan sıxılmış havanın neftən ayrılmış müyyən 

miqdarda qazla birləşərək partlayış törədən qarışıq əmələ 

gətirməsidir. Bunun əksi olaraq qazlift istismar üsulu geniş 

yayılmışdır.Qazlift istismar üsulu yatağın göstəricilərindən və 

geoloji-texniki şəraitdən asılı olaraq fasiləsiz qazlift istimar 

üsulu və fasiləli qazlift istimar üsullarına bölünür. 

       Fasiləsiz qazlift istismar üsulu sıxılmış qazın quyuya 

vurularaq fasiləsiz olaraq neftin quyu dibindən qaldırılması 

prosesidir. 

      Fasiləli qazlift istismar üsulu sıxılmış qazın fasilələrlə 

quyuya vurularaq neftin quyu dibindən qaldırlması prosesidir.                                                                                       

      Hal-hazırda kompressor üsulu ilə istismar olunan yataqların 

əksəriyyəti insan əli dəymədən avtomatlaşdırılmış şəkildə 

həyata keçrilir.Qazlift quyularının avtomatlaşdırılması 

quyudakı şəraitdən asılı olaraq sıxılmış qazın quyuya 

avtomatik şəkildə vurulmasını nəzərə alır. Quyuların vaxtaşırı 

işləməsi zamanı, hər bir quyu üçün müəyyən edilmiş proqrama 

əsasən qazın verilməsilə həyata keçirilir. Qazın  quyuya 

verilməsi prosesi müəyyən təzyiqə hesablanmış elektrik 

kontaktlı manometrdən alınan siqnala əsasən dayandırılır. 

       Mənim toxunacağım əsas məsələ fasiləli və fasiləsiz qazlift 

istismar üsulu ilə istismar olunan quyularda neftin tərkibində 

olan qeyri nyuton mayelərin neftin hərəkətinə maneə törətməsi 

və müxtəlif təhlükəli hallar yaratmasıdır.Hal-hazırda Qeyri-

Nyuton mayelərlə,yəni Asfalten,Qətran və Parafin çöküntüləri 
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ilə mübarizə əsas məsələrdən biridir.Bunun üçün də neft-qaz 

quyularını istismar edərkən bu halların yaranmaması üçün 

müxtəlif tədbirlər həyata keçrilir. 

       Fasiləli və fasiləsiz qazlift istismar üsulu ilə neft qaz 

quyularını istismar edərkən quyuya vurulan sıxılmış qaza 

müxtəlif həlledici reagentlər vurmaq lazımdır.Quyuya vurulan 

reagentləri ayrı şəkildə deyil,qarışıq şəkildə vurmaq 

lazımdır.Bunun üçün quyuya vurulacaq reagentləri,yəni 

Metanol,Sulfanol və Kanifolu müəyyən faiz həddində götürüb 

tərkib hazırlamaq lazımdır.Tərkib şəklində vurulan reagentlər 

quyuda olan qeyri nyuton mayeləri həll edir, birinci və ikici 

cərgə boruların divarında sürüşkən səth yaradır.Bunun 

nəticəsində quyu optimal rejimini bərpa edir və minimum qaz 

sərfi ilə yüksək hasilat əldə edilir. 

       Görülən işlərin nəticəsi olaraq quyuya vurulan qaz 

sərfi,kompressor stansiyasında kompressorların qızması və 

əlavə xərclərin cəkilməsi nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmış 

olur.Kompressor stansiyasının və istismar olunan quyuların 

təhlükəsizliyi təmin olunur.Bu halın da yaranması neft 

sənayesində ən arzuolunan haldır. 

        

QAZMA BORULARININ ƏYİLMƏSİ PROBLEMİ   VƏ 

ONUN QARŞISININ ALINMASI ÜSULLARI 

 

Tələbə:                                                                Elmi rəhbər: 

Əliyev Nicat Seyfulla oğlu                               b/mM.M.Şirinov 

IV kurs, 287.5                                                   

 

         Qazma zamanı quyuların qazılma dərinliklərinin artması 

ilə əlaqədar qazma borularının idarə olunmasında çətinliklər 

demək olar ki , düz mütənasib şəkildə artır. Beləki, dərin 

quyuların qazılmasında qazıma borularının əyilməsi bu 

problemlərdən  biridir.  
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            Aydındır ki, yüngül xəlitəli aliminium qazma boruları 

çox dərin maili və üfüqi quyuların qazılmasında geniş tətbiq 

olunur bu əsasən qazıma kəmərinin ümumi çəkisinin 

azaldılması məqsədilə istifadə olunur. Bu borular  aliminium 

və tərkibində mis manqan qarışıqlarından ibarət olur. Bu 

qazıma boruları böyük elastiklikliyə malik olurlar. Qazma 

borularının elastikliyi isə onların əyilməsi üçün  şərait yaradır. 

Boruların qazıma prosesində əyilməsi maili və üfüqi quyuların 

qazılmasında çətinliklər törədir. Qazma borularının əyilməsi 

həmçinin quyu dibi avadanlığın sınması və  yaranan qəzanın 

aradan qaldırılması mümkün olmadıqda nəticədə yan quyu 

lülələrinin qazılması kimi əlavə zaman və vəsait tələb edən 

işlərin görülməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə qazıma 

zamanı  boruların əyilməsi hadisəsi quyuların əyilməsinə səbəb 

ola bilər. Bu səbəbdən qazıma prosesi zamanı qazıma 

borularının əyilməsinin qarşısının alınması mühim əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Qazma borularının bu cür əyilmələrinin ən böyük səbəbi 

qazma prosesini aparmaq üçün  baltanın normadan artıq 

yüklənməsidir. Beləki, balta üzərinə düşən yük opimal olaraq 

seçilməlidir  yəni,  balta üzərinə düşən yük az olarsa, bu zaman 

qazma sürəti ya azalar ya da proses tamamilə dayanar. Yükün  

çox olduğu halda isə sinusoid və ya sprialvarı əyilmə baş verər. 

Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki  spiralvarı əyilmə sinusoid 

əyilmənin daha gərgin variantıdır.  

Boruların  sprialvarı və sinusoid əyilməsi qoruyucu kəmər ilə 

qazma boruları arasında əlaqə yaradır. Buna görə də, bu əyilmə 

problemi qoruyucu kəmər ilə qazma borusunun sürtünməsi 

nəticəsində qoruyucu kəmərin daxili zədələnməsinə və digər 

qəzalara gətirib çıxarır. 
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Hazırki məruzədə  qazma borularının əsasən üfüqi 

quyuların qazılması zamanı yaranan spiralvarı  burulma 

problemi və eyni zamanda şaquli quyularda yaranan qazma 

borularının əyilmə hadisəsi barədə ətraflı məlumat verilib. 

Bununla bərabər bu cür problemlərə qarşı  görülməli olan 

tədbirlər qeyd olunmuşdur. 

 

QAZ-MAYE QARIŞIĞININ QUYUDA HƏRƏKƏTİ 

ZAMANI YARANAN QEYRİ-STABİL REJİMLƏRİNİN 

TƏHLİLİ. 

 

Magistr                                                              Elmi rəhbər: 

Mustafayev Yusif Hüseyn oğlu                          Süleymanov A. 

II kurs; Qrup: A2237 

 

Qazlift istismar üsulu lay təzyiqi düşdükdən sonra 

yatağın sonuncu işlənmə mərhələsində istifadə olunur. Bu 

istismar üsulunda “Qeyri stabillik” arzu olunmaz hal kimi 

qəbul olunur. Belə ki, bu zaman hasilatın azalması oynaması və 

xaotik temp şəklində özünü göstərir. Aydındır ki, qazlift 

istismar üsulunda qeyri stabilliyi aradan qaldırmaq üçün 

hasilatın optimallaşdırılması aparılır. Bu problemi həll etmək 

üçün qazliftin qeyri stabilliyinin mexanizm və xarakterini 

bilməliyik. 

Sabit axın və sabit hal: bu elə bir haldır ki, bu zaman 

sistemdə sahə parametrləri nəzərə alınır. Axının turbolent 

olması axında kiçik təlatümlərə səbəb olur. 

Stabil və qeyri stabil: Yeni dəyişiklikzamanı axın stabil  

olur ani pozuntular amplitudun artıb azalması kimi özünü qeyri 

stabil göstərir.  

Mikroskopik və makroskopik qeyri stabillik: 

2 fazalı axında zamanı qeyri stabillik mikroskopik və 

makroskopik qeyri stabillik  kimi klassifikasiya olunur. Boruda 
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2 fazalı axın zamanı qazlift qeyri stabil olur. Belə ki, qaz 

qabarcıqları mayedən ayrıldıqdan sonra partlayır bu prosesə 

mikroskopik qeyri stabillik deyilir. Makroskopik qeyri stabillik 

isə 2  fazalı axın zamanı  daha çox maye qaz sərhəddində qazın 

ayrılması baş verir. 

Statik və dinamik qeyri stabillik: 

Əgər qeyri dayanıqlı nizamlı axın pozularsa mayenin 

qazdan ayrılması ilkin olaraq sistemlə müsbət əlaqə yaranır və 

buda statik qeyri stabil hal kimi xarakterizə olunur. 

Dinamik qeyri stabillik isə qeyri dayanıqlı nizamlı sahə 

pozularkən sistemlə mayedən qazın ayrılması arasında mənfi 

əlaqə olur. 

 

QEYRİ-BİRCİNS LAYLARIN İŞLƏNMƏ PROSESİNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI ÜSULLARININ 

TƏHLİLİ 

 

Magistr                                                                    Elmi rəhbər: 

Ələkbərov Nurlan Felmar oğlu                        Arif Süleymanov 

II kurs; Qrup: A2237 

 

Qeyri-bircins laylarda neft ehtiyyatları kifayət qədər 

çoxdur və bu laylarda işlənmə prosesinin səmərəliliyinin 

artırılması olduqca vacib məsələdir.   

Qeyri-bircins layların mürəkkəb xüsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu növ laylara malik yataqların 

işlənmə prosesinin modelləşdirilməsi olduqca çətin bir 

məsələdir.  

İndiki dövrdə əsasən hidrodinamik modelləşdirmə 

yanaşması tədbiq olunur. İstifadə olunan proqramlar o 

cümlədən geoloji modelin dəqiq qurulmasından və faza 

keçiriciliyi əyrilərinin dəqiq ifadəsindən asılıdır. Qeyri-bircinsli 

laylarda faza keçiriciliyi əyrilərinin eksperimental yolla təyin 

edilməsi (“core analysis”) olduqca çətindir və ona görə də, bu 
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məsələlərin həlli üçün müxtəlif model yanaşmalar tətbiq 

olunur.  

İşdə müxtəlif modellərin (“Local grid refinement”, 

“Latice Boltzmann methods” və sairə) müqaisəvi təhlili 

aparılmışdır. Təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq bu qənaətə 

gəlmək olar ki, qeyri-bircins laylarda faza keçiricilikləri 

əyrilərinin modelləşdirmə yolu ilə təyini bəzi hallarda kernlərin 

laboratoriya eksperimentlərinin sayını azalda bilər.  

 

QEYRİ XƏTTİ HƏRƏKƏT. 

 

Tələbə:                                                      Elmi rəhbər: 

Mirzəyev İlkin İsmət oğlu               dos. Dadaş-zadə M.Ə. 

III kurs, qrup 287.5 

 

Analiz göstərir ki, əgər belə struktura təsir göstərilməsə 

o, öz strukturunu çox böyük zamanda saxlayır. Bəzi 

ədəbiyyatlarda bu sistemlərə bir cins maddələr kimi baxmaq 

olar.  

Baxılan işdə iki fazalı axının hərəkətini öyrənmək üçün 

ona anomal maye kimi baxırıq.  

                            Ʈ=(µ
  

  
   

 

burada: Ʈ-emulsiya sisteminə görə toxunma gərginliyidi 

µ-emulsiyanın özlülüyüdür 
  

  
 –sürət qradiyenti 

Aparılan təcrübələrdən belə nəticə alırıq ki, su-neft 

qarışığında struktur böyük diapazonda dəyişir. Təcrübə üçün 

şüşə boruda iki struktur, neftli-damlalı su qarışığı və ya damlalı 

su-neft qarışığı ilə təcrübə aparırıq. Burada suyun miqdarı 

artdıqca bir sistemdən digər sistemə keçid baş verir. 

Laboratoriyada apardığımız təcrübəyə əsasən deyə bilərik 

ki, təcrübə apardığımız şüşə boruda neft-su sturukturunun tam 
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şəkildə hərəkə rejimi müşahidə olundu. Bu keçidin sərhədləri 

bizə aydın şəkildə görünür. 

Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, su-neft qarışığının 

sərhəd şərtlərini bilmək və quyuda baş vermiş hadisələri 

öyrənmək olar. Aparılan axtarış nəticəsindəqaldırıcıda baş 

vermiş inversiya hadisəsini də öyrənə bilirik. 

 
 

QEYRI-NYUTON MAYELƏRİN BORU KƏMƏRLƏRİNDƏ   

QEYRİ-İZOTERMİK HƏRƏKƏTİNİN TƏDQİQİ 

 

Magistr :                                                Elmi rəhbər: 

Qasımov Bəhruz Şadət                           dos. R.M.Məmmədov 

II kurs, qrup A2137 

 

Qeyri-nyuton neftlərin boru kəmərində qeyri-izotermik 

hərəkəti zamanı mexaniki enerjinin dissipasiyası nəticəsində 

temperaturun dəyişməsinin öyrənilməsi, enerjiyə qənaət 

nöqteyi-nəzərdən önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələ bir 

sıra tədqiqatçıların  elmi işlərində öz əksini tapmışdır. Əksər 

tədqiqatçılar yüksəközlü nyuton neftlərin qeyri-izotermik 

hərəkətini araşdırmışlar 

Nyuton mayelərinin qeyri-izotermik hərəkətinə həsr 

edilmiş tədqiqatlarında mexaniki enerjinin orta dissipasiyası. 

                                                                                  (1) 

ifadəsinə əsasən təyin edilir, burada    - toxunan gərginliyin 

orta qiyməti,    - sürətin orta qiyməti olub, 

                                  
   

   
 və      

  

  
    

  

              (2) 

kimi təyin edilir və burada   - təzyiq düşgüsü, Mpa ; R-boru 

kəmərinin radiusu, m;  -boru kəmərinin iki nöqtələri arasındakı 

məsafə, m;  - borunun en kəsiyinə görə maye axınının orta 

sürəti, m/san; r- cari radius, m;  - mayenin saniyəlik sərfi, 
  

   
 . 

Yüksəközlü neftlərin emalı və neft məhsullarının nəqli 

zamanı, gərginlik ilə sürətin qradiyenti arasında üstlü qanunu 
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tətbiq etmək olar: 

                                             
  

  
                                    (3) 

Burada   -konsistentlik əmsalı, n-axın parametri adlanır 

Dairəvi silindirik borularda axan və üstlü sürtünmə 

qanununa tabe olan mayelərin saniyəlik sərfi aşağıdakı kimi 

təyin edilir:  

                                  
      

    
 

  

   
 

 

   
    

                       (4) 

Onda axında orta gərginliyi aşağıdakı kimi tapa bilərik: 

                 (
  

  
)   

   
    

   
   

  

     
   

                    (5) 

Buna uyğun olaraq mexaniki enerjinin dissipasiyasının 

orta qiyməti aşağıdakı kimi təyin edilir: 

    (
    

   
)
 

 
  

     
   

      
 

 
(
    

   
)
 

   (
 

 
)
   

       (6) 

Son ifadədən istifadə edib, üstlü (3) qanununa tabe olan 

mayelərin dairəvi silindirik borularda axını zamanı mexaniki 

enerjinin dissipasiyasını təyin etmək olar. 

(2)-də olduğu kimi, istilik balansı tənliyindən istifadə 

edib, boruların ixtiyari en kəsiyi üçün temperaturun qiymətini 

aşağıdakı ifadə ilə təyin etmək olar:  

                                           
   

    
                 (7)  

burada: 

                                           
   

   
                    (8) 

Burda   -divarın temperaturu ilə mexaniki işin 

dissipasiyasından ayrılan temperaturaların cəmi,  ;   -mayenin 

başlanğıc temperaturu,      k-istilik ötürmə əmsalı, 
    

        
   -

sabit təzyiqdə istilik tutumu;
    

       - mayenin həcmi çəkisi,   -

maye axınının borunun en kəsiyinə görə orta temperaturu; 

m/san; z- axın istiqamətində yönələn axma üstlü qanuna (3) 

tabe olan mayelərin boruda axın zamanı temperaturun borunun 

uzunluğu boyu dəyişməsini göstərən (7) düstura əsasən 
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araşdıraq. 

            - olarsa izotermik axın rejimi 

mövcuddur. 

              - olarsa, mexaniki enerjinin 

dissipasiyası nəticəsində mayenin temperaturu kəmərin 

uzunluğu boyu artar və qeyri-izotermik axın rejimi mövcuddur.  

             - halında qeyri-nyuton mayenin 

temperaturu, borunun uzunluğu boyuazalır və maye   -

temperaturundan   -ə kimi azalır. 

 

QISA BORU KƏMƏRLƏRİNDƏ YERLİ 

MÜQAVİMƏTLƏR VƏ ONLARIN 

İNTERFERENSİYALARININ TƏDQİQİ 

 

Magistr:                                              Elmi rəhbər: 

Talıblı Tural Pərviz oğlu                   ass. Abdurahmanov.S.H 

II kurs, qrup A2137 

 

Mayelərin və qazların qısa boru kəmərlərində hərəkəti 

zamanı təzyiq itkiləri yaranır. Bu itkilər sürtünməyə sərf 

olunan müqavimət və yerli müqavimət nəticəsində meydana 

çıxır. Yerli müqavimətlər axının sürəti, forması və istiqaməti 

dəyişdikdə əmələ gəlir. Axının boru kəmərində hərəkəti zamanı 

əsasən aşağıdakı hallarda yerli müqavimətlər yaranır: boru 

kəmərinin en kəsiyinin genişlənməsi və ya daralması, axının 

istiqamətinin dəyişməsi, axının birləşməsi və ya ayrılması, 

axının qurğulardan (siyirtmə, klapan, diafraqma, ventil, süzgəc 

və s.) keçməsi.  

Yerli müqavimətlərin yaranmasına praktikada tez-tez rast 

gəlinir. Axın yerli müqavimətdən keçdikdə onun sürəti dəyişir 

və bu zaman burulğan əmələ gəlir. Nəticədə isə axın yerli 

müqavimətdən sonra divardan aralanır. Bu axının qapalı əyri 

trayektoriyalı hərəkətilə xarakterizə olunur. 

Yerli müqavimətdən sonra burulğan fasiləsiz olaraq 
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yaranır və bir qədər aralıda sönür. Nəticədə burulğanın enerjisi 

istiliyə çevrilir və ətraf mühitə yayılır. Bu isə basqı itkisi 

yaradır və tam xüsusi mexaniki enerjinin dissipasiyasına səbəb 

olur. 

Yerli müqavimətlərə sərf olunan xüsusi enerji itkisini 

Veysbaxın aşağıdakı düsturu ilə hesablamaq olar: 

     
  

  
 

burada   – yerli müqavimət əmsalıdır və yerli 

müqavimətin növündən, Reynold ədədindən, hərəkət 

rejimindən, səthin kələ-kötürlüyündən, yerli müqavimətin 

xarakterindən asılıdır. Yerli müqavimətin qiyməti əsasən 

təcrübədə təyin olunur. Təcrübələrin aparılması yerli 

müqavimət mənbəyinin qarşısında və çıxışında qoşulan iki 

manometrin göstəricilərinin fərqi və ya differensial 

pyezometrin göstəricisi əsasında təyininə yönəlir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, siyirtmə, klapan, döngələrdən 

keçən axında yaranan yerli müqavimətlər ayrı-ayrılıqda sadə 

yerli müqavimətlər adlanır. Yerli müqavimətlərin daha 

mürəkkəb halı isə həmin sadə müqavimətlərin birləşdirilməsi 

zamanı meydana çıxır. Hidravlik sistemin ümumi yerli 

müqavimətdən yaranan təzyiq itkisini təyin etmək üçün ayrı-

ayrı sadə yerli müqavimətdən yaranan təzyiq itkilərinin cəmi 

təyin olunur. Bu üsula superpozisiya üsulu deyilir. Bu üsulun 

düzgün nəticə verməsi üçün       şərti ödənilməlidir. Bu 

şərt ödənilmədikdə, yəni yerli müqavimətlər bir-birinə yaxın 

yerləşdikdə onların qarşılıqlı təsiri baş verir. Buna yerli 

müqavimətlərin interferensiyasi deyilir. Müəyyən olunmuşdur 

ki, bir-birinə yaxın dirsəklərdə yaranan yerli müqavimətlərin 

ümumi qiyməti onların ayrı-ayrılıqda cəmindən kiçik olur. 

İnterferensiyanın təsirindən iki və ya daha çox yerli 

müqavimətin birgə yaratdığı basqı itkisi superpozisiya üsulu ilə 

hesablanmış ümumi basqı itkisindən həm çox, həm də az ola 

bilər. Bu sahə hidravlikada tam öyrənilməmiş qalmaqdadır. 
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QUYUDİBİ ZONANIN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ 

KEÇİRİCİLİYİNİN BƏRPASI ÜÇÜN YENİ 

TERMOKİMYƏVİ TƏRKİB VƏ ÜSULUN İŞLƏNMƏSİ. 

 

Tələbə:                                                     Elmi rəhbər: 

Qocayeva Şövkət İlqar qızı                     dos. M.Q.Abdullayev 

III kurs, qrup 265.6 

 
Məlumdur ki, hasilat quyularında istismar dövründə 

neftin tərkibindəki ağır komponentlər quyudibi zonada süxurun 

səthinə çökür və müəyyən zamandan sonra onun keçiriciliyini 

azaldır. Hətta bəzən neftin hasilatının tamamən dayanmasına 

gətirib çıxarır. Bu hal neftin tərkibində: asfalt, parafin, qatran 

və s. olan neftlərin çıxarıldığı quyularda daha tez-tez baş verir. 

Bu prblemin aradan qaldırılması üçün bir çox üsullar tətbiq 

olunur ki, bu üsullardan istifadə etməklə problemin aradan 

qaldırılmısına qismən də olsa nail olmaq mümkündür. Bu 

üsüllardan ən çox yayılmışı quyudibi zonanın turşularla (xlorid 

turşusu) işlənməsidir. Bütün bu üsullar problemi tam şəkildə 

həll edə bilmir. Bunun səbəbi isə quyudibi zonada süxurların 

ağır komponentlərdən tam şəkildə təmizlənə bilməməsidir.  

Araşdırmalar göstərir ki, bu problemin həlli üçün daha 

səmərəli üsullar, istiliklə təsir üsullarıdır. Bu istiqamətdə 

aparılan araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəlmək olar ki, 

istilik üsullarından daha səmərəlisi istilik-kimyəvi (termo-

kimyəvi) üsullardır. Çünki, neftin ağır komponentləri olan 

asfalt, qatran və parafin hissəciklərinə sözü gedən üsulla təsir 

etdikdə quyudibi zonada iki proses gedir: birincisi bu 

hissəciklərin yüksək temperaturdan əriməsi, ikincisi isə həmin 

komponentlərin prosesdə iştirak edən kimyəvi maddələrdə həll 

olunması. Odur ki, termokimyəvi üsulla quyudibi zonanın 

təmizlənməsi üçün tərkibin araşdırılması daha məqsədəuyğun 

olar. 

Bunun üçün yüksək oksidləşdirici xassəyə malik olan 
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xrom anhidridindən  (
3CrO )   istifadə   olunur.   Bu   

kompozisiyanın optimal tərkibinin tapılması üçün müxtəlif  

maddələrlə,  (metil, etil, butil və s. spirtləri) su və həlledicilərlə 

laboratoriya işləri aparılmışdır. Aparılmış tədqiqatlar 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, xrom anhidridinin -18-25%-li, 

su məhluludan - 92-85% və spirtlərdən- 8-15%  götürülməsi 

kifayətdir. 

 

QUYULARIN QAZILMASI ZAMANI BAŞ VERƏN 

NEFT-QAZ-SU TƏZAHÜRÜNÜN  YARANMA 

SƏBƏBLƏRI VƏ ONA QARŞI TEXNOLOJI 

TƏDBIRLƏRIN IŞLƏNMƏSI 

 

Magistr:                                                          Elmi   rəhbər: 

Mirzəyev  Bəhruz Lənkaran oğlu                   E.M.Süleymanov 

II kurs: Qrup A2227   

 

Təzahürə qarşı mübarizədə ən yaxşı yolun seçilməsi 

dedikdə, bir çox quyuağzı və quyudibi amillərin nəzərə 

alınması və yaxşı analiz edilməsi nəzərdə tutulur. Qazma 

zamanı təzahür baş verdikdə aşağıdakı amillər mütləq nəzərə 

alınmalıdır: 

1.Vaxt 

Burada əsas iki faktor nəzərə alınır. Birincisi-gözləmə 

vaxtı, ikincisi tələb olunan ümumi vaxt.Gözləmə vaxtı dedikdə 

məhlulu ağırlaşdırmaq  üçün lazım olan vaxt nəzərdə tutulur. 

İkinci faktor isə ümumi prosesi(təzahürün dayandırılması) üçün 

lazım olan vaxtı göstərir. 

2.Quyuağzı təzyiq 

Bu halda quyuağzı təzyiq bizə quyudibi təzyiqlə balans 

yaradaraq qazma zamanı təzahürün qarşısını almaq üçün tələb 

olunur.Təzahürün qarşısını alan zaman quyuağzı təzyiq limit 

həddə qədər çata bilər.Bu  halda qəza xətti açılır və 

quyudibində təzyiqə nəzarət edilir. 
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3. Prosesin mürəkkəbliyi 

Prosesin uyğunluğu-qismən olsa da görülən işin 

aparılmasının əlverişli olub-olmamasından asılıdır.Əgər 

təzahürün qarşısının alınması metodu mürəkkəb və çətindirsə 

onda bu metodun etibarlılığı azalır. 

4 Quyudibində yaranan təzyiqlər 

Yuxarıdakı tələblərə baxmayaraq, əsas məsələ 

quyudibində yaranan qüvvələrdir. Əgər təzahürün yaratdığı 

qüvvə formasiyanın götürəbiləcəyi təzyiqdən çoxdursa, bu 

zaman hidravlik yarılma baş verməsi, qrifonun yaranması ilə 

nəticələnməsi böyük ehtimaldır. Buna görə də quyudibində 

təzyiqi stabil saxlamaq, təhlükəsiz təzahürün qarşısını almağa 

kömək edir. Quyudibində təzyiqi olçmək üçün ekvivalent 

məhlul sıxlığı düsturundan istifadə olunur: 

   
       

  
 

  - ekvivalent sıxlıq,    = ümumi təzyiq,   - ümumi 

uzunluq. 

Burada    - ekvivalent sıxlıq verilmiş həqiqi vertikal 

dərinlikdə (TVD) məlulun sıxlığı nəzərdə tutulur.  

5.Qeyri-ənənəvi quyuya nəzarət üsulları 

Quyuya nəzarət üsulları birçoxu  sabit quyudibi təzyiq 

prinsipindən fərqli prinsiplər üstündə inkişaf etdirilməsi üçün 

birçox cəhdlər edilmişdir. Bu prosedurlar geolojik sahəyə 

uyğun spesifik problemlər üzərində qurula bilər. Misal olaraq 

aşağı keçiricikli, yüksək təzyiqli, struktur olaraq zəif süxurlar 

böyük hidrostatik boğma təzyiqinə dözə bilməz. Tez-tez 

hallarda qeyri-ənənəvi metodlar quyunun pis dizayn 

edilməsindən  yaranan situasiyaların üstündən gəlmək üçün 

istifadə olunur. 
Ədəbiyyat: 

1. http://www.onepetro.org/search?q =Well control 

2. "Definition of Well Control - IADC Lexicon." IADC Lexicon. 

N.p., 23 Apr. 2013. 
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3. Axundov  C. S Həsənov  İ. -Neft  və  qaz  quyularinin  qazilması- 

Bakı 2015 

 

QUYULARIN QAZILMASI ZAMANI RİSKLİ 

VƏZİYYƏTLƏRİN TƏSNİFATI, 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Tələbə:              Elmi rəhbər: 

Şahverdizadə Nərqiz Vaqif q.                   dos. G.V.Cabbarova 

IV kurs 2331.5 qrup               

 

Qazımanın risklə idarə edilməsi yerlə suyun dərinliyi ilə, 

əl çatan informasiya ilə və vəziyyətin mürəkkəbliyi ilə 

müqayisə oluna bilər. Qazıma başlandıqca yeni informasiya əl 

çatan olur və bəzi qabaqcadan deyilmiş təhlükələrə əvvəlki 

kimi risk təşkil edə bilər, başqaları – yox. Yeni təhlükəli rast 

gələ yaxud eyniləşdirilə bilər, artıq eyniləşdirilmişlərin 

xarakteristikaları dəyişə bilər. Beləliklə, risklərlə idarə etmə 

layihənin bütün mərhələləridə dövri sürətdə, yəni qazımaya 

qədər, qazıma vaxtı və qazımadan sonra aparılmalıdır.  

Bu işdə struktur təklif edilir, hansı ki üç yaxud daha çox 

qatlardan ibarət olan ağaca bənzər strukturda təhlükələrin 

təşkilindən başlanır. Birinci səviyyə məqsəddir, ikinci səviyyə - 

risk vəziyyətlərinin bütün əsas kateqoriyalarıdır. İlk risk 

qruplarının eyniləşdirilməsi əsasən texniki qiymətləndirmələrə, 

beyin hücumuna, hesabatlara və əl çatan məlumatlara əsaslanır 

(qəzalar haqqında məlumatlar bazası). Üçüncü səviyyədə hər 

kateqoriya bir neçə alt kateqoriyalara bölünür. Hər alt 

kateqoriya öz növbəsində alt kateqoriyalara bölünə bilər və s.  

Təhlükəyə nəzarət təhlükəsizlik baryerlərinin 

konsepsiyasına – İsveçrə pendirinin modelinə əsaslanmışdır.  

Bu sadə model, təəccüblü olsa da, faydalı alətdir – 

baryerlər nə qədər çoxdursa, yəni pendir parçaları daha 

çoxdursa, obyekt daha təhlükəsizdir və deşiklər nə qədər 

azdırsa, baryerin nöqsanı bir o qədər azdır.  
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İsveçrə pendirinin modeli 1990-cı ildə meydana 

gəlmişdir, nə zaman ki, Mançester Universitetindən psixoloq 

Ceyms Rizon qəzaya aparan səhvlər silsiləsi üçün ağıllı 

metafora fikirləşib tapdı. Bu gün bu nəzəriyyə risklərlə 

menecment sahəsində olan mütəxəssislərə yaxşı məlumdur və 

aviasiyada, səhiyyədə və texnikada fəal surətdə istifadə edilir. 

Biz texnogen qəzaların qarşısını almaq üçün qazımada risklərlə 

idarə etmə zamanı onun tətbiq edilməsi imkanına baxırıq.  

Böyük axma, tullanış yaxud partlayış və bütün digər 

təhlükələr, məsələn avadanlığın nasazlıqları yaxud iş 

proseduralarına riayət edilməməsi kimi hər bir “hadisə” üçün 

travmalar yaxud ekoloji ziyan kimi nəticələrin qarşını alan 

“baryerlər” nəzərdə tutulur. 

 

QUYULARIN QAZILMASINDA QRİFON VƏ 

FONTANIN YARATDIĞI MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏR VƏ 

ONUN ƏTRAF MÜHITIN EKOLOGİYASINA TƏSİRİ 

 

Magistr:                                                       Elmi rəhbər:                                                                                                                                    

Cəbiyev Fuad Natiq oğlu                            Dos.Zeynalov N.E.                                                   

QNMF, II kurs, qrup A2347 

 

Neft- qaz quyularının qazılmasında ən böyük təhlükəli 

proseslərdən biri qrifon və fontanın baş verməsidir. Fontan 

adətən kəmər içi və yaxud kəmər arxasında fəzada olur. Qrifon 

isə quyu ətrafı sahədə baş verir. Qrifon və fontanın yaranma 

səbəbləri müxtəlifdir. Belə ki, qrifonun baş verməsi o deməkdir 

ki, kəmər arxası fəza sementləndiyindən üst intervallarda aşağı 

intervallardan sızan qaz biləvasitə kəmər arxasından çıxa 

bilmədiyindən üst intervallarda hidravlik yarılma nəticəsində 

keçiriciliyi yüksək olan laylarda özünə yol tapıb yer üstünə 

çıxır. İlk ərəfədə çıxan qazın həcmi az olsada sonradan 

getdikcə bu proses böyüyür və ətraf mühit üçün çox böyük 

təhlükə yaradır.  
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İstehsalatdan faktlar məlumdur ki, quyu ətrafında 

yaranan qrifon stationar qazma qurğularının tam uçulub 

dağılmasına səbəb olub. Bunlara misal: Neft daşları sahəsində 

qazılan quyularda, Kalmas qazıma idararəsində, Kamoniqnatı 

sahəsində və s. göstərə bilərik. Quyuların inşası prosesində baş 

vermiş qrifonları göstərmək olar. Quyularda fontanın baş 

vermə səbəbləri müxtəlifdir.  

Bunlara kəsilişdə anomal lay təzyiqinin olması, qazma 

məhlulunun texnoloji parametrlərinin düzgün 

seçilməməsi,normativ məlumatlara düzgün riayət edilməməsi 

və s. ola bilər. Quyuların qazılması prosesində qrifon və 

fontanın baş verməsi çox vaxtı quyuların keyfiyyətsiz 

sementlənməsindəndə olur. Buna yararsız tamponaj sementinin 

tətbiqi, sementləməsin keyfiyyətinə zəif nəzarət, profilaktik 

tədbirlərin aparılmaması səbəb ola bilər. 
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SIDEWALL CORING SYSTEM 

 

Student:                                                          Scientific adviser:  

Beydiyev Elmar Faiq                                Ass. Pr.Rza-zada S. A. 

IV course, group № 280.5                                                   

        

       For accurate determination of the lithological composition 

of rocks during drilling of the well is used coring.  

       For coring on the practice of drilling use the following 

tools: core receiver, a sampler and a core cutter. Coring can be 

made as a rotary and turbine drilling method, it is necessary to 

comply with certain regimes. The quality of core selection is 

estimated by the completeness of core filling and core height.  

       However, when drilling wells after passing a certain area 

there is a situation in which it is necessary to determine the 

composition of the rock that has already been drilled and then 

there is a problem of lateral core selection. 

        In this regard, we have proposed to carry out core samples 

using the Sidewall Coring System. 

         The advantages of this coring system are high speed, low 

cost, and the precise ability to sample zones of interest after 

open hole logs have been run. Therefore, we think that this 

system will be used more often than traditional method of 

coring. 
 

SOME ASPECTS OF GAS HYDRATES 

RESERVOIR DEVELOPMENT 

 
  Student:                             Scientific head 

 Aliyev Movsum Hafiz o.                    ass.prof. Panakhov R.A. 

 Gulubeyli Amrah Parviz o.                                                     

 III course gr. 272.6E               

 

Nowadays fundamental scientific researches and 
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practical activity are achieved worldwide to determine and 

utilize alternative sources and resources of energy transporter 

in place of gas and oil.   

There are no technic and technology in the practice in 

order to development of gas hydrate gathering and gas hydrate 

sediment located under seas and oceans.  Some methods of 

possible drilling of conditional wells are being debated in this 

article, that is, the creation of gas-hydrodynamic channels for 

lifting gas through the water column and decomposition of gas 

hydrates inside of gas-hydrate clusters-strata.  

The likelihood of creating double-barrel horizontal wells 

for supplying the heat transporter and inhibitor to the 

bottomhole zone for fracturing the gas hydrate and extracting 

gas by a  well is considered. 
  

SOME ASPECTS OF SAND CONTROL 

Student:      Scientific head 

Mammadov Ismayil Ali o.                      ass. Mammadov R.M. 

III course gr. 272.6E    

 

Sand control is the representation of all the installations, 

technology and procedures to deal with the possible sand 

production from the formation. The aim of the sand control 

completion is to 

1) Maximize productivity 

2) Minimize impairment of the reservoir 

3) Minimize load-bearing sand and fines 

migration/massive sand intrusion 

There are two major sand control divisions: Passive and 

active sand control methods.  

Passive sand control includes production rate limitation 

below the critical sand production rate, which implies 

operating rate limit wells and are those methods that mitigate 

against sand migration and production.  
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Three methods are covering the active sand control. They 

are sand-face downhole control, remedial sand control, surface 

sand control with solids control facilities. 

Sand face sand control methods generally consist of a 

downhole filter medium that filters the formation sand grains. 

Surface sand control methods consist of the surface filters 

equipped at the wellhead or as part of the topside central 

process facilities to remove produced solids. These include 

strainer units, desanders, and membranes systems. Remedial 

sand control represents all methods/techniques required to 

repair/ workover failed downhole sand face sand control 

completions. 

Active sand control methods are classified as ‘downhole 

screens’, ‘gravel pack’, and the screenless completions. 

There are more than nine different downhole screen types 

on the market right now. They are Wire-wrapped screens 

(WWS), the all-welded or con-slot screens, Pre-packed screens, 

Porous Sintered Metal Screens (Sinterpak), Porous Metal 

Membrane Screens (Stratapac and Stratacoil), expandable sand 

screen (ESS) and etc. These all screen systems have their own 

characteristics, such as advantages and disadvantages. Totally 

downhole screens exhibit best results in horizontal wells and 

the installation of them is cheap and simple.  

The gravelpacks are placed in the zone opposite the pay 

section to do effective well bore cleanup process. The 

gravelpack can be used either in open hole or perforated casing. 

That’s why gravelpacks include internal and external 

gravelpack. 
Chemical consolidation is a process of injection of a 

cementing agent into the formation to enable a connection 

between sand grains after curing. There are two principal types 

of treatment:  

1. Epoxy resin 

2. Furan, phenolic resins, and alkoxysilane 
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The main advantage of sand consolidation is the 

simplification of multiple completions and reduction in 

workover costs. 

 

 SOME ISSUES OF HYDRODYNAMIC OF TWO-

PHASE SYSTEMS 

Magistr:                                                Elmi rəhbər: 

İsayev Araz Əyyar oğlu                               dos.M.Ə.Dadaşzadə 

I kurs, qrup A2248  

   

Scientific-technical analysis shows that there is no 

industry where there are no two-phase systems. It shows itself 

in the field of energy, chemistry, and nuclear energy. Most of 

these systems can be found in the oil industry. 

As you know, the oil is kept under compression, under 

great pressure. High pressure and high temperatures can cause 

natural gas to be dissolved in oil. As a result, oil is saturated 

with gas. Once the well is drilled and the production is started, 

gas is separated from the oil through the well and for this 

reason a single-phase or two-phase systems are moving at a 

certain distance. The boundaries of these distances depend on 

saturation pressure. The hydrodynamics of the two-phase 

systems beginning in the last century have not lost their 

relevance in the present period and have been published in 

scientific articles and books in different countries. The analysis 

shows that gas-fluid systems are studied in two directions. One 

of them is structural and the other is a regime analysis. Five 

structural analyzes are used in the main mining conditions. 

These are mainly bubble, bullet-shape, emulsion, ring-shape 

and smoke. Reporting equations are given for each structure 

and, accordingly, the reporting method is selected. 

 We have given a hydrodynamic model based on the 

concept of the regime. The four main concepts are used in the 

main work. These are laminar-laminar, laminar-turbulent, 
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turbulent-laminar and turbulent-turbulent modes depending on 

phases. Basically, adding case equation which based on 

thermodynamic laws for gas phase, created movement 

equations seperately and chosen parameters which 

characterized movement. They are mainly described on the 

distribution of pressure throughout the well, the diameter of the 

lifting device, the wellhead or bottom pressure, the length of 

the lift, the amount of gas and liquid extraction. 

Research shows that the main parameters of the 

hydrodynamics of the gas-liquid mixture in the lubricant can 

increase the lifetime of the fountain lifts in mining conditions, 

the optimum regime the gas lift operation , and increase 

production of the deeper pumping wells. Increasing the 

Fountain period will cause rising of oil yield. 
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SU HÖVZƏLƏRİNDƏ BORU KƏMƏRLƏRİNİN 

ÇƏKİLMƏSİ ÜSULLARI 

Magistr :                                             Elmi rəhbər: 

Səfərov Ruslan Səfər oğlu                  Dos. E.X.İskəndərov 

M-II kurs, qrup 2137 

           

          Son illərdə ölkəmizdə və eləcə də bir sıra başqa 
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ölkələrdə neft va qaz hasilatının artması ilə yanaşı bu təbii 

sərvətlərin nəqli və saxlanması məsələsi diqqət mərkəzinə 

gətirilir. Bildiyimiz kimi, neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan 

şirkətlər əldə edilən gəlirin yüksək, xərclərin aşağı olması, 

həmçinin nəql ediləcək məhsulun itkisiz və tez bir zamanda 

istehlakçıya çatdırılması üçün ən əlverişli nəql üsulunu 

seçməyə çalışırlar. Bu nöqteyi-nəzərdən neftin və qazın boru 

kəmərləri ilə nəqlini qeyd edə bilərik. Boru kəmərləri ilə nəql 

digər nəql üsullarına nəzərən bir sıra üstün cəhətlərə malik 

olduğuna görə əlverişli üsul sayıla bilər. Bu vasitə ilə nəql 

zamanı heç bir qəza, təmir işləri və fövqəladə hal baş verməzsə 

nəql prosesi demək olar ki, fasiləsiz olaraq davam edir. 

          Sualtı boru kəmərlərinin layihələrdirilməsi zamanı əsas 

məsələlərdən biri də bu boru kəmərlərinin işlənməsidir. Boru 

kəmərlərinin işlənməsi dedikdə borunun materialının, 

diametrinin seçilməsi, birləşmələrin təyini, korrozziyadan 

mühafizə üsulları, ballastın növü, materialı və boruların 

birləşmə seksiyalarının birləşmədirilməsi üçün lazımi qaynaq 

üsullanın seçilməsi başa düşülür. Verilmiş inşaat norma və 

qaydalarına əsasən, boru kəmərləriniitəşkil edən boruların 

tikişli və ya tikişsiz olması seçilməlidir. Sualtı boru 

kəmərlərinin tikintisi üçün alüminium ərintilərindən də istifadə 

edilir. Bundan başqa qeyri-metal yüksək möhkəmlikli 

plastiklərdən borular hazırlanır. Plastik borular normaya uyğun 

sıxılma, dartılma və ayilməyə hesablanmış olur.Korroziyaya 

davamlı olmaq məqsədi ilə şüşə lifli borulardan istifadə olunur. 

Şüşə lifli borular adətən qısa məsafələrdə nəql üçün istifadə 

olunur. Parafinli neft və neft məhsullarının nəqli üçün içərisinə 

şüşə səth çəkilmiş polad borulardan, epoksid qətranı əsasında 

istehsal olunmuş şüşə çəkilmiş plastik borulardan istifadə 

edilir. 

        Müasir dövrdə sualtı boru kəmərlərinin çəkilməsi 4 əsas 

üsul ilə həyata keçirilir: “S” üsulu ilə,  “J” üsulu ilə, boru 

çəkmə üsulu və “baraban” üsulu ilə. “S” üsulu əsasən dayaz 
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sularda həyata keçirilir. Bu üsul dərinliyi 100metrə qadər olan 

su hövzələrində tətbiq edilir. “S” üsulu ilə boru çəkmə zamanı 

dərinliyin artması ilə xərclərin artmasının əsas səbəbi 

“stringer” adlanan qurğunun uzanmasıdır. Bu üsulun üstünlüyü 

gəmi üzərində borunun bir neçə hissəsinə qaynaq edə bilmək 

imkanının olmasıdır. “J” üsulu əsasən dərin sularda tətbiq 

edilir. Borular suya dik vəziyyətdə salınır. Qaynaq işlərini 

yalnız qüllə hissəsinda aparmaq mümkündür. “S” üsuluna görə 

bu üsul daha maliyyətli hesab edilir. 3-cü üsul boru çəkmə 

metodu adlanır. Boru çəkmə metodu həmçinin özü-özlüyündə 

4 yerə ayrılır. Bunlara su səthindən çəkmə, suyun dibindən 

çəkmə, dibə yaxın yerdən çəkmə və ortadan çəkmə metodları 

aid edilir. “S” boru çəkmə metodu kimi bu metod da dərin 

olmayan su hövzələrdində istifadə edilir. Diametri 14”-dən çox 

olan boru kəmərlərinin çəkilişi üçün bu metod “S” boru çəkmə 

ilə əvəzlənir. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən olduqca digər 

metodlara nisbətən daha əlverişli olması ilə fərqlənir. Mənfi 

cəhəti tətbiq olunacaq metodların məhdudiyyət təşkil etməsidir. 

Sonuncu üsul olaraq “baraban” üsulunu qeyd edə bilərik. Bu 

üsuldan diametri 14”-dən az olan boru kəmərlərinin çəkilməsi 

zamanı istifadə edilir. Çəkiləcək boru barabana dolanır və gəmi 

üzərində heç bir məcburi hal olmazsa qaynaq işi görülmədən 

suya endirilir.  

 

SUALTI BORU KƏMƏRLƏRİNƏ DALĞA 

AXINLARININ TƏSİRİNDƏN ÇEVİK 

DEFORMASİYASININ ARAŞDIRILMASI 

 

Magistr :                                                           Elmi rəhbər: 

Quliyev İlqar Zülfüqar oğlu                             Məmmədov R. M. 

Qrup: A2137 

 

Sualtı boru kəmərlərinin hesablanması zamanı dalğa 

təsirini əksər hallarda boruların xarakteristikaları mütləq bərk 
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qəbul edilir. Təcrübədə isə, çox vaxt çevik borulardan istifadə 

olunur ki, dalğa təsirindən deformasiyaya məruz qalır.  

Boruların belə xüsusiyyətinin nəzərə alınması 

hesablamalarda müəyyən düzəlişlərin aparılması ilə 

tənzimlənməlidir. Boruların çevikliyi nəzərə alınan zaman, 

dalğa axınlarından dinamiki effektin nəzərə alınması zəruridir. 

Belə qoyuluşda məsələnin həllini hesablama düsturlarından 

istifadə etməklə əldə etmək mümkündür. Durğun dalğaların 

maneə (xüsusi halda boru kəməri ilə) qarşılıqlı təsiri zamanı, 

cərəyan xətləri dəyişməz formasını saxlayır, belə ki, maneə 

olan zaman hərəkətin dövriliyi qorunur və sərhəd layını nəzərə 

almasaq maneələrin maneənin özünün rəqsi nəzərə alınmalıdır.  

Beləliklə dalğanın aşıb keçən maneə ilə qarşılıqlı təsiri 

haqqında məsələni maneəni aşıb keçən müstəvi-paralel 

dayanıqlı axın məsələsinə gətirmək olar.  

Nəzərə alsaq ki, sualtı boru kəmərlərində x və y 

koordinatları istiqamətində sərtlik eynidir, onda dinamik təsiri 

aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

        
   

 
 

  

  
 ;         

  

 
 | | 

   
 

               
                

   

 
         

    

  
 

                                           

Burada      ;      - dinamiki xətti yüklərin  

dalğalarının ətalət və sürət komponentləri; 

     ;      - uyğun olaraq, dalğadan ətalət və sürət 

komponentlərinin statik xətti yükləridir; 

  -borunun vahid uzunluğuna düşən ətalət kütləsi; 

D-borunun xarici diametri;  

y(z)- borunun vahid dalğa yükündən deformasiya(yerdəyişmə); 

  -dalğa yükü kəmiyyətinə, borunun deformasiya təsirini 

nəzərə alan əmsal. 

Yazdığımız ifadələrdən aşkardır ki, dalğa yükü 

kəmiyyətinə (borunun deformasiyası  nəzərə alınan zaman) 
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həm dinamiklik əmsalının-   və həm də deformasiyanı nəzərə 

alan -   əmsalının təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədədir.  

Burada çox maraqlı bir nəticə ilə rastlaşırıq. Belə ki, 

dalğa tezliyi və borunun məxsisu rəqsləqrinin müəyyən nisbəti 

zamanı dinamiklik əmsalının böyük qiyməti alına bilər və digər 

tərəfdən həmin tezliklərdə və məxsusi rəqslərdə dinamiklik 

əmsalının çox kiçik qiyməti ola bilər. Ona görə də müəyyən 

şərtlər daxilində dalğadan elə yük almaq olar ki, mütləq şərt 

konstruksiya ilə müqayisədə daha az yük alınsın.  

Beləliklə, borunun parametrlərini və dalğa axınını elə 

seçmək olar ki, təsir edən qüvvə tənzimlənsin. Qeyd etmək 

lazımdır ki, yuxarıdakı düsturlar müxtəlif hesablama ifadələri, 

düsturlarını tətbiq etməyə imkan verir.  

Bu zaman    və    əmsallarının hesablanması kifayətdir 

və alınmış nəticənin bu əmsallara vurulması lazımdır. 

 

  SUALTI BORU KƏMƏRLƏRİNİN KORROZİYADAN  

  KOMBİNƏ EDİLMİŞ ÜSULLARLA MÜHAFİZƏSİ. 
 

    Magistr :                                         Elmi rəhbər:    

    Bayramlı Rüfət Ruslan oğlu            Prof. H.R. Qurbanov 

    II kurs, qrup A2137 

  

           Neft sənayesində istismar olunan metal tərkibli qurğu və 

avadanlıqların istismar müddəti zamanı ortaya çıxan ən mühim 

problemlərdən biri də onların xarici aqressiv mühitin təsirinə 

məruz qalmasıdır.Belə mühitlər molekulyar oksigen,karbon 

qazı,hidrogen-sulfid və mikroorqanizmlər mühitidir.Bu 

mühitlərin təsirindən avadanlıqlar korroziyaya uğrayaraq 

yararsız hala düşürlər.Nəticədə həm iqtisadi,həm də ekoloji 

ziyan baş verir.Ona görə də hər hansı metal qurğu və 

avadanlığın istismarı zamanı başlıca məsələlərdən biri də 

onların korroziyadan mühafizəsinin düzgün təşkil edilməsidir. 

          Sadalananlara əsaslanaraq demək olar ki, neft 
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sənayesində sualtı metal boru kəmərlərinin korroziyadan 

elektrokimyəvi mühafizəsi zamanın tələbindən irəli gələn 

aktual problemdir. 

          Dəniz şəraitində istismar olunan boru kəmərlərinin 

mühafizəsində metalların seçilməsi üçün dəniz suyunun,dəniz 

lilinin və eləcə də sulfatreduksiyaedici bakteriyaların (SRB) 

korroziya aktivliyi nəzərə alınmış və mühafizə üçün kombinə 

formalı üsul tətbiq edilmişdir.Daha doğrusu,elektrokimyəvi 

aktiv mühafizə üsulu ilə, izoləedici örtüklər olan passiv 

metoddan istifadə edilmişdir. 

          İzoləedici örtüyün seçilməsində əsas diqqət onun 

dartılmaya və zərbəyə davamlılığı,boru kəmərinin səthinə yaxşı 

adgeziya olunması, keçid müqaviməti kimi xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmalıdır. 

          Sualtı boru kəmərinin xarici səthinin passiv mühafizəsi 

üçün qalın qatlı bitum-polimer və həmçinin epoksid-polimer 

örtüklərdən istifadə olunmuşdur. 

          Dəniz şəraitində elektrokimyəvi mühafizə metodunun 

tətbiqi zamanı katod mühafizəsinin əlverişsiz olmasının,belə ki, 

açıq dəniz mühitində kəmərin xətti boyunca elektrik naqilinin 

çəkilməsi,həmçinin naqili bərkitmək üçün elektrik dirəklərinin 

basdırılması,katod stansiyaların müəyyən sahələrdə tikilməsi 

kimi digər halların mümkünsüzlüyü nəzərə alınmış və daha 

əlverişli elektrokimyəvi mühafizə metodu kimi bilərzikvari 

qalvanik anodlardan istifadə edilmişdir.Bu üsulun üstünlüyü 

sadə və etibarlı olmasında və çoxda böyük texniki xərc tələb 

etməməsidir.Belə üsulun istismar müddəti 20-25 il olmaqla 

yanaşı, heç bir kənar enerji mənbəyinə ehtiyacı olmur. 

          Bilərzikvari anodlar iki yarımbilərzikdən təşkil olunur və 

həm də hər ikisi korroziyadan mühafizə edilərək sualtı boru 

kəmərinin üzərində quraşdırılır.Digər bir tərəfdən 

yarımbilərziklər boru kəmərinin gövdəsi ilə birləşərək cərəyan 

keçidini təmin edirlər.Bunun üçün yarımbilərziklərin hər ikisi 

eyni ölçüdə olan mis kabellə təchiz olunur. 
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          Beləliklə,izoləedici örtük və bilərzikvari anodun birgə 

tətbiqi ilə dəniz şəraitində istismar olunan sualtı boru 

kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi həyata keçirilir. 

 

TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN QAZ QUYULARINDA 

APARILMASI TEXNOLOGİYASI 

Magistr :                                                       Elmi rəhbər: 

Əhmədov Atalin Loğman oğlu                      Dos. Ş.Z.İsmayılov 

II kurs, qrup A2247 

        

Başlanğıc olaraq, aparılacaq tədqiqat işlərinin planı tərtib 

edilir, bundan sonra isə tədqiqat işlərinin görülməsi üçün 

müvafiq cihaz və avadanlıqlar həmin sahəyə gətirilərək, quyu 

üzərində montaj olunaraq hazırlanır. 

İşə quyunun üfürülməsi ilə başlanılır ki, burada əsas 

məqsəd quyunun sərbəst debitinin yaradılması və quyudibinin 

maye və bərk mexaniki hissəciklərdən təmizlənməsidir. 

Tədqiqat işləri qərarlaşmış hasilatlar üsulu ilə aparıldıqda işə 

başlamazdan qabaq nəzarət etmək lazımdır ki, quyuağzındakı 

təzyiq statik təzyiq olsun. Minimal debitlə başlanılan tədqiqat 

işləri maximal debitin əldə edilməsinə kimi aparılır. Bütün 

sınaq işləri indikator əyrisində təzyiqin və debitin stabilləşdiyi 

zamana qədər davam etdirilir. 

Tədqiqat işləri qaz quyularında ən azı 5-6 düz gedişli və 

2-3 tərs gedişli rejimlərdə olmaqla aparılır. Tədqiqat işləri 

aparılacaq quyuda boruarxası fəza pakerlə təchiz olunmuşsa və 

qaz axınında kifayət qədər nəmlilik mövcuddursa, bu zaman 

quyudibi təzyiqinin quyuağzı təzyiqə nəzərən müəyyən 

edilməsində böyük xətalara yol aça bilər. 

Tədqiqat işlərinin yekunu olaraq alınmış bütün 

məlumatların ilkin işlənməsi prosesi aparılır və qurulmuş 

indikator əyrisində anormallıq yaranarsa, sınaq işləri təkrar 

aparılmalıdır. 
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QUYULARIN BORUARXASI FƏZALARINDAN SƏMT 

QAZLARININ İNSTRUMENTAL METODLA 

ÖLÇÜLMƏSİ. 

 

Magistr:                        Elmi rəhbər:  

Bağırov Şahbaz Qalib oğlu             dos. A. S. Sadıqov 

II kurs, qrup A2347 

 

Son illərdə Azərbaycanda neft-qaz hasilatının artması 

tendensiyası müşahidə edilir. Bununla əlaqədar olaraq səmt 

neft-qazlarının istehsalı da artmaqdadır. Səmt qazları neft 

sənayesinin əlavə məhsulu olaraq neft-kimya və energetika 

sənayeləri üçün strateji xammal kimi istifadə edilə bilər. Lakin 

çox vaxt NQÇİ-lərdə quyulardan çıxan boru arxası səmt 

qazlarının potensialı az olduğu üçün qaz yığım sisteminə 

birləşdirilmədən yandırılır və ya atmosferə atılır. Bu neft 

sənayesi üçün həm iqtisadi, həm də ekoloji problemdir, çünki 

səmt qazının yandırılması ətraf mühitin çirklənməsi ilə 

nəticələnən bir prosesdir. 

Bununla əlaqədar səmt qazlarının qeydiyyatı və 

utilizasiyası neft sənayesinin mühüm ekoloji probleminə 

çevrilmişdir. Belə ki, statistik məlumatlara görə zərərli sənaye 

atılmalarının 12%-i neft sənayesinin payına düşür: bunlar 

karbohidrogenlərin tam yanmaması nəticəsində yaranan karbon 

monooksidi, sulfid və azot oksidləri, his və digər zərərli 

atılmalardır. Bu atılmalar əhalinin sağlamlığına böyük təsir 

göstərir. Bu qazların atmosferdə mövcudluğu istilik effekti 

yaradır və bu da yer kürəsinə günəşdən gələn istiliyin geri 

qayıtmasına mane olur. Nəticədə iqlimin tədricən istiləşməsi 

baş verir ki, bu hadisə iqlim dəyişmələri yaxud da qlobal 

istiləşmə adlanır. Digər tərəfdən səmt qazlarının yandırılmadan 

atmosferə atılması, səmt qazlarının tərkibində 90%-ə qədər 

metanın olması ilə əlaqədar iqlim dəyişmələrinə təsirin 

artmasına səbəb olur.  
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Səmt qazlarının istifadəsi və faydalı utilizasiyası üzrə 

layihələrin həyata keçirilməsi çox vaxt böyük kapital 

qoyuluşları tələb edir. Bununla əlaqədar səmt qazlarının 

yığılması üzrə layihələrin təklifi üçün səmt qazlarının 

potensialının dəqiq öyrənilməsi zəruridir. Təqdim edilən 

metodik vəsait NQÇİ-lərdə atmosferə atılan boru arxası 

qazların instrumental ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Bu məqsədlə hər bir quyudan atmosferə atılan boruarxası 

qazların miqdarını instrumental ölçülməsi üçün istifadə edilən 

“Höntzsch” texnologiyası[1] məqsədəuyğun hesab edilir.   

Ölçmə prosesi zamanı təhlükəsizlik qaydaları [2] 

Boru arxası qazların  ölçülməsi zamanı aşağıda qeyd olunan 

təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmalıdır:   

- ölçülərin aparılması zamanı mütəxəssislər xüsusi geyimdə 

olmalıdırlar; 

- quyularda ölçü işləri aparılan müddət ərzində mobil 

telefonlar və digər rabitə vasitələri söndürülməlidir. 

 

İstifadə edilən ədəbiyyat 

 

1. “Höntzsch” GmbH flow measuring technology. Manual 

Order 10-0725. Waiblingen 2010. 

 

2. Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. 

“Azneft” İstehsalat Birliyi. Bakı – 2005. 
 

THE ANALYSIS OF HYDRAULIC FRACTURING OF 

OIL LAYERS WITH THE ABNORMAL RESERVOIR 

PRESSURE 

Student:                                          the head:  

Hajiyev  Elvin                                the ass. Pr.  Bogopolsky V.O.                 

4th year student,  280.5                                 

                                                                                                            

The report is devoted to the analysis of operations of the 
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hydraulic fracturing of reservoirs (HFR) with the abnormal 

reservoir pressures. 

The analysis of new approaches to selection of wells for 

carrying out HFR operations for deposits with anomalously 

low (ALRP) and high reservoir pressure (AHRP) . 

In layers with ANRP, at reservoir pressure ˂ saturation 

pressure, comes gassing from oil and the effectiveness ratio 

(Kef) on oil decreases, creating conditions for formation of an 

impenetrable barrier around a well zone. 

According to the conducted researches it is offered to 

practice application of foamy and nitric HFR. Their application 

allows to increase: a conductivity, fast processing of the well, 

thanks to energy of the injected substances, and high of a crack 

in t height because  nitrogen has high compressibility.  

Also use of the liquefied carbonic acid and CO2 with N2 

additive is recommended. As CO2 is removed in gaseous state. 

It has the following advantages: the carrying out of liquid of a 

gap accelerates, prevents, a blockage of cracks of the liquid of 

a gap and prevents deterioration in a permeability coefficient 

about a crack, Pc and wettability of rocks. Owing to the fact 

that viscosity of liquid of a gap low therefore, rates of injection 

will be high. Also use of the nitrated and foamy liquids allows 

to carry out washing without loss of liquid circulation. 

Proceeding from economic and practical reasons it was 

established that for layers with AHRP it is more favorable to 

practice a single-stage energy formation fracturing. In this case 

the fracturing occurs at the expense of pressure of gases which 

is formed at combustion in the well is combustible – oxidizing 

substance. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF PROCESS 

FLUIDS IN THE WELLBORE ZONE ON THE BASIS OF 

COMPOSITE SOLUTIONS 

 

Master degree student:      Academic adviser: 

Musayev Musa Vahid                           dos. Mansurova S.I. 

2 year student R2257 

 

Under the conditions of long-term well operation, a 

decrease in productivity is an objective process associated with 

a change in the energetic capabilities of the strata and the 

accompanying natural processes.  The change in permeability 

of heterogeneous reservoirs during reservoir drainage, the 

intensity of gas evolution during reservoir depletion, especially 

in the well bottom zone, the change in the thermodynamic state 

of the reservoir system depending on pressure and temperature, 

the complications caused by sand formation and deposition of 

various substances at the phase boundaries often manifest in 

mutual combinations. 

These changes affect filtering on the filtration-capacitive 

properties of the wellbore zone, characterized in that the 

filtration area decreases as it approaches the bottom of the well 

and, under various physical and physico-chemical properties of 

the filtered streams, non-equilibrium processes have a 

particularly strong effect on the well’s oil production. 

The increase in technical and economic indicators of well 

operation due to the solution of individual problems does not 

give the desired result for the system “well-plastic”.  Therefore, 

an intensive search for a synergistic solution to the problems of 

oil and gas production intensification has been conducted 

recently.  This is primarily associated with the development of 

multifunctional reagents and innovative technologies. 

A large reserve is resource-saving technologies based on 

compositions from industrial waste that is available in 
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sufficient quantities.  In this regard, it is of certain interest to 

study the possibility of using alkylated sulfuric acid, which is a 

refinery waste.  Based on the analysis of the conducted studies, 

it was shown that it is possible to use alkylated sulfuric acid 

and aqueous HCl to increase the efficiency of the wells under 

conditions of the joint manifestation of the factors limiting 

their production capabilities. 
 

TÜKƏNMIŞ QAZ-KONDENSAT YATAQLARINDA 

YARADILAN QAZ ANBARLARINDA IŞLƏNMƏ 

ZAMANI LAYDA ITMIŞ KONDENSATIN 

ÇIXARILMASI ÜSULLARI 

Magistr:                                                               Elmi rəhbər: 

Kərimov İmaməddin Cəmaləddin                      Dos. Pənahov R. 

II kurs; Qrup: A2247 

 

Məlumdur ki, qaz anbarları adətən tükənmiş neft, qaz-

kondensat yataqlarında və su laylarında yaradılır. Qaz 

anbarlarının birbaşa təyinatı tələbkar və istehlakçı arasında qaz 

təminatının qeyri-səlis məhsuldarlığını hamarlamaqdan və qəza 

hallarında istehlakçının fasiləsiz qazla təmin etməkdən 

ibarətdir. 

Tükənmiş neft yataqlarında anbar yaradılarkən, qazın 

tsiklik laya vurulması və laydan çıxarılması zamanı layda faza 

dəyişikliyi baş verdiyindən itmiş neftin və kondensatın bir 

qismi qazla birlikdə laydan çıxarılır, bu da anbarın 

effektivliyini daha da artırır. 

Məruzədə vurulan qazla layda itmiş neft və kondensatın 

bir qismi maddə mübadiləsinin qazda həll olma prosesinin 

araşdırılıb və geoloji strukturda quyuların yerləşdirilməsi ilə 

həmçinin laya qaz vurmaq və laydan qaz götürmək proseslərini 

müxtəlif tip quyu konstruksiyası vasitəsilə həyata keçirilməsi 

təklif olunur yəni, layın tavan və daban arasında qazın maye ilə 

doymasının paylanmasına əsasən quyu konstruksiyasında layın 
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açılma intervalları nəzərə alınaraq itmiş neft və kondensatın 

qazla  birlikdə çıxarılması təmin olunur. 

 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНО ПРОФИЛЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНН ПРИ БУРЕНИИ 

ИХ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ  ОТЛЖЕНИЯМИ 
 

Magistr:                                                     Elmi rəhbər:   

Vanq  Siqi                                                  д.т.н. Ширали И.Я. 

II kurs, qrup R2237 

 

Как известно, к трудноизвлекаемым отложнения  

относятся месторождения с тяжелыми нефтями, сланцевые 

и гидратные. 

Извлечение этих отложений связанно с большими 

трудностями. 

Наиболее перспективные на сегодняшний день, с 

точки зрения добычи, является бурения на этих 

месторождениях горизонтальных скважин. 

Бурение горизонтальных скважин позволяет, на 

таких месторождений производить ряд мероприятий таких 

как закачка горячего газа, производить гидроразрыв, 

пластов которые могут повысить нефтеотдачу 

добывающих скважин. 

Для выполнения этих работ, следует рационально 

спроектировать профиль горизонтальную скважину для 

достижения выше поставленный цели. 
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YOD ELEMENTİNİN XASSƏLƏRİNƏ 

ƏSASLANARAQ NEFT-QAZ YATAQLARININ 

AXTARILMASI  

 

Magistr:                                                           Elmi rəhbər:                                                                                        

İsmayılzadə Kamal Həsən oğlu                      dos.Pənahov.R.Ə                                               

II kurs, qrup A2247 

 

Böyük miqdarda toplanmış karbohidrogen olan çökmə 

süxurların sulardakı yodun mənbəyi, çökən və əmələgəldikdən 

sonra neftə çevrilən ərazidəki sularda yod ilə zənginləşməyə 

səbəb olan üzvi maddə, formalaşmış suların cəmi yod 

konsentrasiyasında güclü bir yoxlanmaya malikdir. Eyni 

zamanda, yod ilə zəngin bu sular karbohidrogen miqrasiyasına 

vasitəçilik edirlər. Yod ilə zəngin yerüstü və yeraltı sular 

kontinental mühitdə, neft-qaz yataqları təşkil edən hövzələrdə 

tapılırlar. Dərinliklərdən tapılan neft-qaz yataqlarından 

tektonik, vulkanik və digər geoloji hadisələrin təsiri ilə yer 

səthinə miqrasiya edən yodla və karbohidrogenlərlə zəngin lay 

suları, yerüstü suları və yeraltı suyu akvatoriyalarında təyin 

edilə bilən yod miqdarının artımına səbəb olurlar. Bu köçün ən 

önəmli isbatı, yodla zəngin yerüstü və yeraltı sularının eyni 

zamanda neft karbohidrogenləri ilə də zəngin olmaqlarıdır. 

Çünki, kontinental ərazidə neft-qaz laylarının suları həm yodla 

həm də karbohidrogenlərlə zəngindir. Karbohidrogen 

sızıntılarının yer səthində çox böyük yod tərkibli su əmələ 

gətirməsi patensiyalı yodur. Çünki, xam neftin tərkibində yod 

çox az miqdarda olur. Bizə məlum olan neftli hövzələrin 

geoloji və hidrokimyəvi verilənləri, yodla zəngin yerüstü və 

yeraltı sular ilə dərin neft layları arasındakı əlaqəni isbatlayır. 

Yod ilə zəngin sularda, neft əsaslı karbohidrogenlərin miqdarı 

normal həddən çox olur [1 səh.122].   

Yer üzündəki neft və ya təbii qazın istismar edilən 

sahələrdə olan lay sularının hamısı duzlu deyildir. Lakin demək 
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olar ki, hər lay suyunun tərkibində yod vardır. Yod ilə zəngin 

neft və qaz yataqlarında lay suyunun əsas bir hissəsi duzlu və 

ya şoran su olur. Lakin, neftli hövzələrdəki yodla zəngin lay 

suları, şirin su və yaxud da dəniz suyu ilə qarışa bilər. Yod ilə 

zəngin duzlu neft və qazın lay sularının şirin su ilə qarışması 

zamanı, yodla zəngin şirin olmayan su tipini formalarşdırır. Bu 

səbəblə, hər hansısa bir sahədə yodla və karbohidrogenlərlə 

zəngin hər hansısa bir su növündə, yerüstü və yeraltı suların 

tapılması, hövzədə kəşv edilə biləcək neft və qaz yataqlarının 

varlığı önəmli bir əlamətdir [2 səh.26]. Bu tip məlumat, 

araşdırma işləri üçün çox vacibdir. Təklif edirəm ki, axtarışı 

aparılan yataqların kəşviyyat işlrinə yod veilənlərinə 

əsaslandırılsın, çünki yodun vasitəsi ilə aparılacaq hesabatlar 

daha dəqiq və yüksək ehtimal edilən nəticələr verəcək.    

 

Ədəbiyyat siyahısı 

 

1. Oppo, D., Capozzi, R., Nigarov, A. and Esenov, P., 

2014. Mud Volcanism and Fluid Geochemistry in The 

Cheleken Peninsual, Western Turkmenistan. Marine and 

Petroleum Geology, p 57, 122-134 

2. Özdemir, A., 2009.İyot Üretimi Amaçlı Yapılan 

Sondaj Çalışmaları. Madencilik Türkiye Dergisi, p 1, 26-28 
 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ВОДОИЗОЛИРУЮЩИХ 

КОЛОНН ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН С КУСТОВЫХ 

ПЛОЩАДОК. 

 

Магистр:                                           Научный руководитель: 

Жанг Ди                                             доц.,к.т.н. Рза-заде С.А. 

II курс, группа R2227 

                                 

Бурения скважин на континентальном шельфе 

производится с ГМСП что сопряжено с определенными 
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сложностями. 

Это связанно с тем, что это бурение производится 

кустовым методом. 

При бурений кустовым методом вследствии 

большого количества скважин на площадки и небольшого 

растоянии между устьями. Этих скважин      возможна  их 

встреча стволов.   

Данная ситуация может привести к авариям, 

связанных с большими затратами. 

В работе предлогается методы позволяющие 

развести, эти скважины путем правильного 

ориентирования водоизолирующих колонн. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЦЕМЕНТИРОВКИ 

НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛАСТОВ И ПУТИ   ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 
  

Магистр:                                          Научный руководитель:   

Жао Зехуа                                          д.т.н. Ширали И.Я. 

II курс, группа R2237 

                                                            

В процессе цементировании скважины могут 

возникнуть ряд осложнений  и (неполнота  вытеснения 

бурового раствора цементным, проникновение цементного 

раствора в пласт и т.д.) 

Одним из этих осложнений, а также является 

образование  трещин в  цементном камне. 

Наличие этих трещин может привести к перетоку 

пластового флюида с одного пласта в другой, что приведёт 

к загрязнению этого  пласта и как следствие к уменшению 

добычи нефти и газа. 

В доклате предлогаются ряд методов по повышению 

качестве крепления скважин связанных с образованием 

трещин 
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Одним их этих методов является добавка в 

цементный раствор кварцевого песка.   

 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ СЕТКИ СКВАЖИН 

НА КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 

 

Магистр                                          Научный  руководитель 

Жанг Ксиао Лонг                              к.т.н. Мамедова Е.В. 

II курс гр.R2237                   

 

В современных условиях в нефтяной 

промышленности важнейшей проблемой  является 

повышение добычи углеводородов.  

Для повышения КИН рассматриваются 

многочисленные методики и модели расчета влияния 

различных факторов на увеличение нефтеотдачи. 

За последний период большое внимание уделяется 

исследованию изменения плотности расположения 

скважин и ее влиянию на коэффициент извлечения нефти. 

Наиболее актуальна  эта проблема в условиях 

месторождений с наличием низкопроницаемых пластов, 

где невозможно выделить единую фильтрационную зону. 

Применение  гидродинамических моделей позволило  

проверить  зависимость КИН от плотности сетки скважин 

(ПСС) при различных условиях разработки. 

Известно, что увеличение общего  количества   

скважин приводит к образованию все большего числа 

теневых и застойных участков в пласте, не участвующих в 

процессе  выработки. 

При фильтрации неньютоновской нефти (с ярко 

выраженными структурно-механическими свойствами) 

подвижность ее определяется значением гидро-

динамическим  давлением. 

 При малых величинах ГДДС размещение сетки 
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скважин не оказывает влияния на КИН. С увеличением 

давления наблюдается ее течение.  

Редкая плотности расположения стволов 

ограничивает зону подвижности в коллекторе, а 

уплотнение ее (за счет ввода нагнетательных стволов) 

ведет к увеличению как области фильтрации, так и 

коэффициенту увеличения нефтеотдачи. 

 

ВЯЗКОСТНЫЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРНО-

УСТОЙЧИВЫХ  НЕФТЯНЫХ  ЭМУЛЬСИЙ 

 

Студент:                                      Научный руководитель: 

Сеидалиева Лала Султан гызы         проф. Г.Г.Исмаилов  

III курс, группа 270.6 

           

При добыче нефти мы можем столкнуться с таким 

естественным процессом, как обводнение скважин. В итоге 

нам приходится иметь дело не с чистой нефтью , а с уже 

так называемыми нефтяными эмульсиями. И в 

технологических процессах вязкость таких дисперсных 

систем может весьма меняться.                                    

Для получения связи между структурными 

характеристиками и вязкостью на основе исследований в 

этой области было представлено множество эмпирических 

правил, но, к сожалению, на данный момент не получено 

достоверной зависимости. Возможно применение 

линейной зависимости в том случае, если содержание 

одного из компонентов незначительно мало, однако 

использовать это порой неприемлемо. Если же дисперсная 

система состоит из трех или более компонентов, то к 

определению вязкости необходимо подходить с особой 

бережностью. 

Исходя из проведенных опытов , было введено, что 

вязкостные свойства водонефтяных эмульсий определяют 
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графическую зависимость градиента скорости (
  

  
) от 

касательного напряжения сдвига ( ), которые исследуются 

в ротационных вискозиметрах, значительно различаются и 

сильно влияют добычу и  дальнейший транспорт нефти. 

Реологические свойства таких дисперсных систем 

сильно зависят от содержания воды в них. Соотношение 

количеств воды и нефти влияют на эффективную вязкость 

водонефтяных эмульсий. Вязкость водонефтяных систем 

порядочно повышается при увеличении воды до 

определенного порового предела. В результате 

исследований было выявлено, что величина этого предела 

для различных нефтяных скважин Азербайджана 

варьируется в диапазоне от 50% до 85%. Эффективная 

вязкость дисперсной системы повышается 

пропорционально увеличению содержания воды. Когда же 

она достигает своего максимума, резко снижается. Однако, 

этот процесс никак не связан с инверсией фаз. 

Для изучения вязкостных свойств водонефтяных 

эмульсий, учитывая их вязкости в зависимости от 

водонасыщенности (β), была представлена следующая 

математическая модель: 

  м   н (
  м

 

 н

)

 
  

 

 

Где   м                      
        н- безводной нефти; 

         - предел водонасыщенности; 

         м
 - максимальное значение вязкости эмульсии 

(при    =  ). 
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ГРУППИРОВАНИЕ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН НА 

ОСНОВЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ  

НОРМАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Магистрант                                                  Руководитель:                                                    

Агазаде Кямран Эльчин оглы                        Аббасова С. В. 

II курс, R2237 

 
 

Газлифтный способ эксплуатации скважин находится 

в условиях противоречия между объемом 

компримированного газа, закачиваемого в скважину и 

объемом продукции скважины. Существующий метод, 

основанный на индивидуальном отборе режимов работы 

газлифтных скважин, который определяется наименьшим 

удельным расходом газа, имеет недостатки: назначенный 

режим остается оптимальным небольшой промежуток 

времени, т.к существующие гидродинамические связи в 

пласте и связи во внешних линиях питания, становятся 

причиной перераспределения жидкостных потоков в 

пласте газовых потоков в линиях питания. 

Решить данную проблему можно разбиением фонда 

газлифтных скважин по отдельным группам, учитывая их 

взаимодействие и характерные особенности главных 

технологических характеристик отдельных скважин с 

последующим определением режимов функционирования 

для групп скважин. 

В настоящее время существуют различные способы 

классификации скважин, которые позволяют определить 

их в группы.  

Например, метод группирования скважин, 

основанный на применении непараметрических условий 

распознавания образов, в которых не требуется 

предварительное подчинение начальной информации 

нормальному закону распределения; 
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- Критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, использующийся 

для определения сходства между выборками, которые 

характеризуют изменение тех или иных показателей при 

попарном сравнении скважин; 

-  Критерий знаков, который позволяет распознать парные 

наблюдения; 

- Критерий Колмогорова-Смирнова, применяющийся в 

статистической проверке гипотез; 

- Критерий Сиджела-Тьюки, применяющийся в целях 

проверки гипотезы, которая утверждает, что дисперсии, 

представленных двумя независимыми выборками двух 

начальных совокупностей одинаковы. Этот критерий 

помогает обеспечить достаточную точность  даже в 

случаях небольших выборок объемов меньше 10. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСШИРЯЕМЫХ ПЕСЧАНЫХ 

ФИЛЬТРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Магистр:      Научный руководитель 

Горшков Дмитрий Витальевич       доц.Мустафаев А.А-В. 

II курс гр. R2237                       

 

В докладе представлено исследование различных 

видов инструментов для контроля песка. Особое внимание 

будет уделено расширяемым песчаным фильтрам. 

Управление пескопроявлением является важным 

ключевым аспектом. Инструменты для управления 

пескопроявлением могут не всегда применяться в 

скважинах. Однако в песчаных резервуарах 

пескопроявление является важнейшей частью жизненного 

цикла скважин. Различные инструменты контроля песка 

включают прорезиненные или предварительно 

просверленные вкладыши, гравийные набивки, 

перфорированные вкладыши, а также различные типы 
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песчаных фильтров. В водных нагнетательных скважинах 

пескопроявление создает определенные специфические 

проблемы. Рассматриваются недостатки, особенности и  

достоинства фильтров Darcy’s Hydraulic Endurance, с 

системой, совмещающей песочный фильтр с 

использованием гидравлической активации. Так же 

рассматриваются возможности фильтров Open Hole Gravel 

Pack и Stand Alone Screen. 

Было установлено, что фильтр Darcy’s Hydraulic 

Endurance является полностью жизнеспособной 

альтернативой фильтрам Open Hole Gravel Packs и Stand 

Alone Screens, в эксплуатационных и нагнетательных 

скважинах. 
 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРУТЯЩЕГО 

МОМЕНТА И СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ  

 

Студент:      Научный руководитель 

Кязимов Гадыр Аслан о.     доц. Шмончева Е.Е. 

IV курс гр. 280.5                       

 

Горизонтальное бурение - это инновационная 

технология, применяемая во всем мире. 

Чтобы получить лучшие характеристики бурения, 

нагрузка на долото должна быть точной и 

контролироваться. Однако нагрузка на долто, или вес на 

долото, записанный на поверхности, чаще всего неверен, 

поскольку трение ствола скважины вдоль бурильной 

колонны не рассматривается. Моделирование силовой 

модели бурильной колонны может быть использовано для 

экономичного определения фактического значения веса на 

долото. В этом тезисе представлены и рассмотрены 

параметры принятой нами аналитической  модели 

бурильной колонны. 
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В этом тезисе нами принято условие состояния 

ствола скважины, который не имеет желобов и шламовых 

подушек. В скважинах с хорошими условиями ствола 

трение скольжения становится основным источником, 

увеличивающим крутящий момент и уменьшающим силы 

сопротивления. 

В докладе будет представлена трехмерная 

аналитическая модель для анализа крутящего момента и 

сопротивления. Представленная модель с 

сосредоточенными параметрами обеспечивает основу для 

прогнозирования крутящего момента и сопротивления, и 

как крутящий момент, так и сопротивление, как 

предполагается, полностью вызваны силами трения 

скольжения, которые могут возникнуть при контакте 

бурильная колонна - ствол скважины. Поэтому другие 

менее важные источники крутящего момента и 

сопротивления не учитываются в модели. 

В этой модели жесткость бурильной колонны не 

рассматривается. Поскольку модель исключает эффект 

жесткости, бурильная колонна будет контактировать с 

стволом скважины из-за ее собственной силы тяжести в 

наклонных и горизонтальных участках, а площадью 

контакта будет вся нижняя сторона бурильной колонны. 

Основная идея этой аналитической модели состоит в 

том, чтобы разбить всю бурильную колонну на небольшие 

элементы. 

Нами рассмотрены силы, задействованные в этой 

модели, например: гравитация, сила плавучести, осевое 

натяжение, сила трения, перпендикулярная сила контакта и 

другие факторы. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ГЛУБОКО ПОДВОДНЫХ    

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УКЛАДКЕ 

J-МЕТОДОМ 

 

Студент:                                          Научный руководитель: 

Нуриев Амиршах Эльман оглу.                проф.Г.Г.Исмаилов                                           

III курс, группа 270.6                                    

 

Целью работы является изучение метода выполнения 

расчета напряженного состояния глубокоподводных  

трубопроводов при укладке J-методом, выработка навыков 

практического применение этих знаний на примере 

расчета простого глубокоподводного трубопровода с 

заданными параметрами. 

Важным вопросом при J-методе становиться расчет 

напряженного состояния трубопровода, при котором не 

происходит их излом или искривление. Особеность при 

укладке трубопровода J-методом заключается в 

возникновении изгибающих моментов на участке подхода 

к дну и при угле поворота сечения придонного участка, 

равному π/2. 

При строительстве морских трубопроводов J-

методом напряженно-деформированное состояние (НДС) 

придонного участка формируется совместным действием 

собственного веса трубопровода, гидростатического 

давления и изгибающего момента.  

Были рассмотрены  НДС трубопровода различных этапов 

укладки. 

Первый этап : спускание трубопровода на дно моря. 

При вертикальным перемещении трубопровода в море на 

нее действует растягивающее напряжение, которые 

вызывают вертикальное удлинение элемента в 

произвольном поперечном сечении трубопровода.  
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Максимальное растягивающее напряжение:  

σmах = Nmax / F. 

Максимальное вертикальное удлинение:   

δmax =pH
2

ук / 2EF. 

Второй этап : изгиб трубопровода при движении 

трубоукладочного судна. 

При укладки трубопровода по J-методу показано, что на 

участке Н труба находится в вертикальном положении, на 

участке h образуется продольная кривая. На придонную 

кривую действу нагрузка q(X) ( отрицательная плавучесть 

), в результате которого образуются внутренние усилия. 

            При J- методе укладке необходимо оперделить  

максимально допустимую глубину Нmax : 

Hmax = 
              

 
 , а максимально допустимая глубина 

укладки Нmax.ук. при этом будет:    

Hmax = 
              

 
  . 

           |σmах|   [ σдоп ] данное соотношение является 

основным требованием при укладке глубоководных 

трубопроводов J- методом.  

По полученным расчетным данным проектируется 

технологии строительства подводных трубопроводов на 

больших глубинах. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РОТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ БУРЕНИИ НАКЛОННЫХ И 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

Магистр:                Научный руководитель: 

Хамидов Эльмир                                          доц. Самедов В.Н. 

II курс, группа R2218 

 

В настоящее время при бурении наклонных скважин 
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существуют два способа управления искривлением – при 

помощи РУС - роторных управляемых систем и ВЗД - 

винтовых забойных двигателей. В стандартных ВЗД 

используются циклы бурения с вращением бурового 

инструмента и переменного направленного бурения, что 

обеспечивает контроль направления при изменении 

параметров искривления (режим слайдирования). При этом 

за счет сил трения ограничивается отход ствола от 

вертикали и повышается риск устойчивости стенок 

скважины. 

РУСы обеспечивают постоянное вращение бурового 

инструмента в процессе бурения. Вращение КНБК (но не 

слайдирование), за счет уменьшения сил трения, позволяет 

повысить эффективность бурения, интенсивность 

изменения параметров искривления, что способствует 

бурению скважин с большим удалением от вертикали. В 

основном РУСы управляются дистанционно, оператором с 

помощью компьютера, который передает сигнал, через 

буровой раствор или посредством электромагнитного 

излучения до забойной компоновки. 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ ГАЗОВЫХ 

СИСТЕМ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

 

Магистр                                             Научный руководитель: 

Трущелёв Максим Валериевич                     Алескеров Г.А  

2 курс R2137 

 

Экономика страны напрямую зависит от 

углеводородных ресурсов. Это и продаваемая нефть, и 

экспортируемый газ, а также непосредственно продажа 

газа населению страны. 

Система обеспечения газа –сложная сеть с рядом 
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постоянно возникающих технико-технологических, 

экономических проблем. В настоящее время большое 

количество средств выделяется на модернизацию газового 

оборудование, повышение квалификации работающего с 

газовыми приборами персонала для предотвращения и 

предупреждения проблем.  

Хорошим примером модернизации можно назвать 

внедрение системы предоплаты «Smart cart». Еще недавно, 

до внедрения газовых счетчиков систем оплаты «Smart 

cart», люди вынуждены были платить определенную 

сумму без каких-либо документов подтверждающих 

использованное количество газа. Система позволила вести 

точный учет потребляемого газа, а со стороны потребителя 

бережное, обдуманное использование. 

Протяжка газовых труб в труднодоступные селения 

увеличила уровень и безопасность жизни населения. В 

следствии этого отпала нужна в использовании опасных 

газовых баллонов. 

В моей работе будет проведен анализ коренных 

причин возникающих проблем и предоставлены методы их 

устранения. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОРСКОГО ТРУБОПРОВОДА 

 

Магистр :                                          Научный руководитель: 

Исмайлов Исмайл Алекпер оглы                    Иманова Г.И  

2 курс R2137 

 

Развитие  морской нефтедобычи дало толчок для   

строительства магистральных подводных трубопроводов 

через водные пространства для перекачки продукции 

скважин c морских месторождений на сушу. В 

отечественной практике морского трубопроводного 

строительства    первый магистральный подводный 
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газопровод был сооружен в 1964 году, который соединил   

Апшеронский полуостров с островом Жилой. В 

дальнейшем стали широко применять трубопроводы для 

перекачки  продукции с  морских  скважин  на сушу. 

Прокладка  морских трубопроводов является особой 

отраслью строительства, требующее практически тех  же 

данных, что и для сухопутных трубопроводов, однако 

добавляются данные по   гидрологии района и данные по  

коррозионным условиям  среды (воды), возможности 

разработки подводной траншее и выбору плавучих средств 

и механизмов. Изучение и анализ этих  данных  в 

совокупности и дадут возможность правильного выбора 

конструкции подводного трубопровода. Одним из 

сложных мероприятий при  строительстве и эксплуатации 

подводного трубопровода является защита его  от 

коррозии, которая связана с  технологическим процессом 

его укладки и с выбранной  конструкцией. При выборе 

подходящего способа защиты от коррозии, кроме 

эффективности защиты определённого способа, следует 

обратить внимание на стойкость при транспортировке и 

монтаже, лёгкость выполнения, сроки службы защиты и 

т.д. 

При проектировании морских трубопроводов 

важнейшим вопросом является разработка их конструкции 

и многие данные, такие как  определение сечения и 

материала труб, типы балласта, способ соединения труб в 

секции и  другие.  

Укладка подводных трубопроводов является, 

ответственной операцией. Существуют различные методы 

укладки: 

-укладка труб с трубоукладочных барж;  

-протаскивание трубопровода по дну; 

-укладка погружением с поверхности  водного бассейна.  

         Каждый из вышеуказанных методов разумно 
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использовать, только в определённых случаях в 

зависимости от гидрогеологических, климатических и 

топографических условий, к тому же доступности 

специальной техники для укладки и монтажа 

трубопровода. 

 

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ 

Магистр                                          Научный руководитель: 

Гасанов Зохраб Низами                              Мустафаева Н.С. 

2 курс R2137 

 

В настоящее время наметилась тенденция перехода от 

статических методов расчета и конструирования 

сооружений к динамическим, учитывающим через 

ускорение колебаний и коэффициенты форм колебаний, 

особенности работы сооружений при сейсмических 

нагрузках. Было выявлено, что надземные трубопроводы 

лучше переносят воздействия сейсмических толчков 

весьма высокой интенсивности, если при этом 

обеспечивается возможность некоторых подвижек самого 

трубопровода на опорах. В большинстве случаев, на особо 

опасных в сейсмическом отношении участках, более 

выгодно применять надземные системы на опорах с 

надземными компенсационными участками. При этом 

определяющим фактором будут инерционные нагрузки. 

Хотя динамические воздействия носят пространственный 

характер, вертикальные перемещения в подавляющем 

большинстве случаев меньше горизонтальных. 

Ниже рассматриваются некоторые конструкции 

анкерных опор для надземных трубопроводов, 

прокладываемых в сейсмических районах.  
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Принцип действия анкерной опоры можно описать 

следующим образом: Статическая нагрузка от 

трубопровода передается на седло 5 и передаётся через 

рессору 3 на фундамент 1, заложенный в грунт. При 

сейсмическом воздействии через грунт на фундамент 1 

рессоры 3 подвергаются прогибу в соответствующей 

 

Рисунок 1.: Конструкция 

анкерной опоры для 

надземных трубопроводов, 

прокладываемых в 

сейсмических районах.  

1 – хомут; 2 – изоляция 

трубопровода; 3 – 

трубопровод; 4 – устройство для создания трения; 5 – 

несущая опора; 6 – сваи; 

 

плоскости, тем самым способствует снижению величины 

ускорения при перемещении трубопровода 7. При 

направлении колебаний в вертикальной плоскости рессоры 

3 деформируются в вертикальном направлении. При 

колебаниях в поперечном по отношению к трубопроводу 

направлении одна из рессор растягивается, а другая 

сжимается в вертикальной плоскости.  

Таким образом, независимо от того при каком 

направлении сейсмического воздействия трубопровод 

начинает колебаться с затухающим по величине 

ускорением, тем самым исключая гидравлические удары, а 

также и механические разрушения трубопровода. 

Использование вышеописанной конструкции позволит 

повысить надежность эксплуатации трубопроводов и 

продлить его долговечность. 

 

 



149 

 

СЛОЖНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕ-

ГАЗОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В 

КАСПИЙСКОМ МОРЕ. 

 

Магистр:                                           Научный руководитель: 

Мустафаев Назим Чингиз              Мустафаев.В.Т 

II курс R2137 

 

Каспийское море является самым большим, не 

имеющим выхода к мировому океану водоёмом на 

планете, который доступен по Волго-Донскому и Волго-

Балтийскому каналами. Это обстоятельство явилось 

серъезной проблемой для строительства масштабных 

гидротехнических сооружений на месторождении АЧГ 

(Азери, Чираг, Гюнещли). Большие суда, используемые во 

всем мире для строительства морских установок не могли 

получить доступ к каналам из-за недостаточной глубины 

воды и необходимой ширины канала, а также в следствие 

заледенения их в течении 6 месяцев. Поэтому, 

строительство морских установок было ограничено 

использованием имеющегося в наличии судов 

Государственного флота. 

Установка оснований морских платформ - С самого 

начала на проекте АЧГ был сделан акцент на «синергии 

проекта», что позволило повторно использовать 

вспомогательные средства установки от такелажа до 

балластных цистерн. При установки ранних оснований, 

резка и удаление пучков шлангов и оснастки, 

прикрепленных к основанию, осуществлялось 

водолазными командами. Однако, при установке более 

поздних оснований, усовершенствования точек доступа к 

работе привели к исключительному использованию ПАДУ 

(Подводный Апарат Дистанционного Управления) для 

подводных задач при установке. 
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Установка верхних строений морских нефтегазовых 

сооружений - Использование транспортной баржи для 

установки верхних строений платформ оказалось весьма 

успешным методом. При этом методе верхнее строение 

транспортируют на морское месторождение при помощи 

транспортной баржи, заводят баржу в пространство между 

опорами основания и путем “затопления” (откачки 

балластовой воды) баржы верхнее строение опускают на 

опоры основания, после чего транспортная баржа 

отплывает с места установки. При максимальных весах 

верхних строений платформ АЧГ, приближающихся к 

16000 т, только метод использования транспортной баржи 

позволил установить интегрированные верхние строения 

как единое целое. 

Укладка подводных трубопроводов - В связи со 

сложностями доставки в Азердайджан труб с 

изоляционными покрытиями из трубопрокатных заводов 

зарубежом, проект АЧГ взял на себя обязательство 

основать крупное предприятие по покрытию труб. 

Планирование проекта для морского строительства 

становилось сложным из-за проводившехся 

многочисленных рабочих фронтов, например, бурение, 

установка свай и верхних частей. Сложность состояла из 

того что, типы использованных судов для разработки 

месторождения в одно и тоже время позволяло лишь одной 

из них работать на морском строительном участке. 

Например, трубоукладочная баржа не могла прокладывать 

трубопровод когда ППБУ (Полупогружная Плавучая 

Буровая Установка) проводила бурение на месторождении. 
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СОЕДИНЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПУТЁМ ГОРЯЧЕГО БУРЕНИЯ 

 

Магистр:                                 Научный руководитель: 

Садыхов  Шукюр                            Мустафаев.В.Т 

II курс R2137 

 

Горячее бурение (hot tapping) – это метод 

позволяющий связывать новые месторождения, станции, 

трубопроводы или платформы с уже существующей 

инфраструктурой. При этом, существующие системы 

могут продолжать эксплуатацию в нормальном 

операционном режиме. 

Соединение подводных трубопроводов особенно 

необходимо, так как разработка подводных 

месторождений обычно не имеет определенного конца. 

Для того, чтобы произвести соединение трубопроводов, во 

многих случаях обязательно изъятие трубопроводной 

системы из эксплуатации.  Так же создаётся 

необходимость следования множества рискованных 

процедур для перезагрузки системы трубопроводов и 

станций. Метод горячего бурения избегает вывода трубы 

из эксплуатации и позволяет произвести соединение в 

нормальном операционном режиме. 

Соединение таким методом может быть произведено 

даже при самых высоких давлениях. Некоторые подводные 

соединения этим методом были осуществлены при 

давления близким 17 МПа. 

Такого рода проекты обычно включают в себя 

большое количество этапов. Даже если основная 

физическая работа занимает обычно от 7 до 14 дней, 

подготовка к этой работе может длиться несколько 

месяцев. Это исходит из большого количества рисков, 

связанных с этой операцией.  
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Метод горячего бурения может быть произведен на 

трубах от 1 до 56-и дюймов (25 мм – 1400мм). Несмотря на 

это, каждый отдельный проект требует своей 

индивидуальной подготовки, так как оперативные условия 

всегда меняются. Очень часто такого рода проекты 

принимают статус высокой срочности. Проекты горячего 

бурения состоят обычно из следующих этапов:  

 Проектирование концепта 

 Детальное проектирование  

 Изготовление необходимого оборудования 

 Тестирование на базе изготовителя 

 Испытательные бурения для определения 

возможностей бурильного аппарата 

 Тестирование интеграции систем (между 

бурильным аппаратом и объектом бурения) 

 Модификации оборудования после тестирований  

 Мобилизация на место осуществления 

 Дополнительная поддержка во время горячего 

бурения (подъемные краны, затягивание болтов и т.д.) 

Проводятся различные предварительные испытания, 

чтобы квалифицировать не только оборудование, но и 

персонал, приборы и т. д. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОЦЕССА ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯ В 

ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ  

 

Магистр:    Научный руководитель: 

Su Junyi    доц. А.А. Мустафаев 

II курс, группа № R2237  

 

В предлагаемой работе приводится современный 

подход к изучению осложнений, встречающихся при 

эксплуатации скважин. 
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Проанализирована возможность тестирования выноса 

песка в скважину. Вынос песка фиксируется на основе 

акустического датчика, позволяющего определить 

концентрацию песка в потоке флюида. 

Изменение дебита нефти приводит к изменению 

количества песка в потоке. Сопоставление изменения 

дебитов и колебания концентрации песка позволяет 

выработать рекомендации по выбору критического 

беспесочного дебита. 

Анализ результатов лабораторных исследований 

показывает, что в диапазоне скоростей потока, ниже 

критических, происходит вокруг зоны перфорации 

накопление зёрен песка. При достижении критического 

значения указанное образование разрушается и 

происходит вынос песка в скважину. Достигнув 

максимума концентрации песка в скважине снижается и 

вновь происходит процесс образования устойчивого 

скопления песка. Дальнейший вынос песка определяется 

ростом дебита нефти. 

Указанная модель выноса песка в скважину 

приемлема для плохо сцементированных песчаников. Для 

плотного песчаника предполагается, что размывающий 

поток, являясь разрушительной силой, провоцирует 

образование трещин в породе, со временем происходит их 

разрушение, а затем вынос песка. 

Образование песчаных скоплений в зоне 

заканчивания скважин приводит к механическому 

задерживанию частиц, для описания могут быть 

использованы модели: «свод» и «фильтр». Пространства, 

образованные сводовыми структурами поперёк гравийной 

набивке, и щели в гравийной набивке не препятствуют 

выносу небольших частиц смолы в потоке пластового 

флюида. 

Факторы, приводящие к выносу песка, следующие: 
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-падение пластового давления, что увеличивает 

нагрузку на зёрна песка и ослабление цементации; 

-рост добычи воды, приводящий к разрушению 

межзернового скрепляющего материала; 

-повреждение пласта, что увеличивает 

дестабилизирующее напряжение на зёрнах породы.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКАНЧИВАНИЯ 

ПЕСКОПРОЯВЛЯЮЩИХ СКВАЖИН 

 

Магистр:    Научный руководитель: 

Yu Shangqing    доц. С.В. Аббасова 

II курс, группа № R2237  

 

Для снижения выноса песка в добываемых флюидах 

используются различные технологии. Создание 

оборудования низа ствола скважин различными 

компоновками дает возможность контролировать процесс 

пескопроявления без снижения продуктивности и дебита 

скважины и представляет собой трудную и дорогостоящую 

операцию. Контроль над выносом песка включает 

перфорацию (селективную и направленную), уплотнение 

несцементированных пластов, использование гравийного 

фильтра или гидроразрыва пласта с последующим 

созданием фильтра, ограничение дебитов скважин до 

величин ниже дебита начала появления песка. 

Для повышения продуктивности и снижения риска 

пескопроявления в скважинах с открытым стволом 

применяют изолированные, расширяющиеся, гравийные 

фильтры, проводят ГРП, сочетающий формирование 

коротких и широких трещин гидроразрыва с последующим 

созданием фильтра. 

Так, в многопластовых интервалах или в залежах с 

плохо отсортированными коллекторами и низкой 



155 

 

гидропроводностью для борьбы с песком предпочтительно 

проводить ГРП, а потом устанавливать фильтр. 

В крупнозернистых коллекторах и в скважинах с 

небольшим сроком эксплуатации в открытом стволе 

изолированные фильтры позволяют предотвращать 

попадание песка в скважину. 

В слоистых пластах, низкосортных песках или 

малорентабельных скважинах установка гравийного 

фильтра в обсаженном стволе препятствует выносу песка. 

Создание гравийного фильтра осуществляется путем 

закачки зернистой среды или гравия вокруг металлических 

или механических фильтров расположенных внутри 

колонны обсадных труб, что является одним из широко 

применимых и высокоэффективных методов борьбы с 

песком.  

Компоновка низа открытого ствола гравийными 

фильтрами или путем создания фильтра при ГРП 

позволяют сохранять продуктивность или приемистость 

скважин в течение более длительного времени. 

Изолированные фильтры в высокопродуктивных 

скважинах со значительными гидропроводностью и 

извлекаемыми запасами, а также в дорогостоящих 

глубоководных скважинах бурение связано с большим 

риском и обуславливает высокую цену. 

Литература 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛОКАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ 

СКВАЖИН 

 

Студент:                                      Научный руководитель: 

Самедов Аяз Ильгар оглы           доц. Самедов В.Н. 

IV курс, группа 280.5 

 

Месторождения нефти и газа в геологическом разрезе 

в основном представлены осадочными горными породами. 

Из-за чередования пластов, сложенных из неустойчивых 

пород с различными пластовыми давлениями, возникает 

необходимость изолировать их спуском обсадных колонн. 

С углублением скважин увеличивается и количество зон, 

которые несовместимы друг с другом по условиям 

бурения. Для их крепления потребуются десятки 

миллионов тонн тампонажного цемента и обсадных труб. 

Поглощение промывочной жидкости одно из 

наиболее распространенных и трудоемких осложнений при 

бурении. Несовместимые по условиям бурения пласты, 

близко расположенные друг к другу часто имеют малую 

мощность, поэтому каждый из них перекрывается 

отдельной колонной.  Для ликвидации зон поглощения 

необходимо большое количество цемента, раствора, 

химических реагентов и т.д. Одним из самых эффективных 

решений этой проблемы является локальное крепления 

скважины с помощью профильных перекрывателей. 

Технология заключается в следующем: обсадные 

трубы диаметр, которых больше чем диаметр скважины, 

изготавливают различного профиля по всей длине, что 

позволяет уменьшить их поперечное сечение. Это в свою 

очередь способствует свободному прохождению их через 

вышележащую обсадную колонну. В интервале 

осложнений профильные трубы расширяются путем 

создания в них избыточного давления с последующим 
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развальцовыванием до диаметра вышележащих обсадных 

труб и плотно прижимаются к стенке скважины на ее 

расширенном участке. Таким образом, осуществляется 

надежная локальная изоляция поглощающих пластов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ВОЗМОЖНОМ 

ГАЗОВОДОНЕФТЕПРОЯВЛЕНИИ 

 

Студент:                                                        Руководитель: 

Алиханов Назим  Теймурович       к.т.н, доц. Рза-заде С.А. 

IV курс, группа 280.5 

 

 В процессе бурения скважины могут возникнуть 

различного рода осложнения (поглощение, 

газоводонефтепроявления и другие) 

Одним из серьезных осложнений, возникающих в 

процессе бурения, является газоводонефтепроявление. Оно 

происходит в случае, когда по тем или иным причинам 

давление в скважине становится меньше пластового и если 

вовремя не заметить изменения давления в скважине и не 

принять меры, то проявление может перейти в выброс. 

На давление в скважине влияют многие факторы: 

гидростатическое давление, гидродинамическое, 

конструкция скважины и так далее. 

Для управления этими давлениями требуются время 

и определенные расходы. 

Нами предложены ряд способов позволяющих 

изменить ситуацию в скважине без особых затрат. К ним 

относят изменение числа оборотов бурильной колонны и 

добавлением солей в буровой раствор.  

В работе так же предлагается метод глушения 

открытого фонтанирования при эксплуатации скважины. 
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 “KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ SƏNAYE 

EKOLOGİYASI” BÖLMƏSİ 
 

GEOBETON KOMPOZİTLƏRİNİN ALINMASI VƏ 

XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

Magistr: Elmi rəhbər: 

Qasımov Əli Mirzə oğlu prof. Y.N.Qəhrəmanlı 

II kurs, qrup A3117  

 

Gədim zamanlardan tikinti materialların xassələrinin 

tədqiqi və öyrənilməsi materiallar haqqında elminin ən prioritet  

istiqamətlərindən biri idi. Daha yüngül, möhkəm, ucuz və 

texnolojili tikinti materialların yaradılması hər zaman 

bəşəriyyətin diqqət mərkəzində idi. Bunun üçün daha asan əldə 

olunan xammalın istifadəsi mühüm məsələlərdən biri idi. 

Gədimdə insanlar tikinti üçün təbii materiallar istifadə edirdi, 

lakin elm və texnikanın inkişafı nəticəsində alimlər sintetik 

maddələr əsasında olan materialları işləyib hazırlamağa 

başladılar. Təbii materiallarla müqayisədə bu süni materiallar 

bir sıra üstünlüklərə malik idi, lakin onlar nisbətən bahalı 

materiallar idi. Elm və texnikianın indiki vəziyyətinə nəzər 

salsaq görmək olar ki, təbii materialların kütləvi istifadəsinə 

qayıdış müşahidə olunur, çünki onlar daha ucuz və ekolojı 

baxımdan təhlükəsizdir. Hal-hazırda təbii minerallardan 

istifadə etməklə daha yüksək göstəricilərə malik kompozisiya 

materialların alınması tendensiyası müşahidə olunur.   

Geopolimerlər polimer quruluşuna malik olan yeni tip 

qeyri-üzvi materiallardır. Onlar yüksək möhkəmliyə və bir sıra 

xüsusi xassələrə malikdir. Bu tip materialların alınmasında 

geoloji mənşəyi minerallar istifadə olunduğuna görə, onlar 

geopolimerlər adlanır. İlk dəfə “geopolimer” anlayışı fransalı 

kimyaçı Jozef Davidoviç tərəfindən təklif edilmişdir. 

Geopolimer tərkibli yapışdırıcılar əsasında alınmış betonlar isə 
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geobetonlar adlandırılmışdır. Hal-hazırda Avstraliya, İrlandiya, 

ABŞ və digər ölkələrdə geobetonlar tikintidə geniş tətbiq 

olunur. Beləki, 2014-cü ildə Avstraliyanın Brisben şəhərindəki 

hava limanı geobeton əsasında tikilmişdir. Metropoliten üçün 

tübinglər və binaların daşıyıcı konstruksiyalarıda 

geobetonlardan düzəldilir. Geobeton texnologiyası istehsalında 

əlavə təbii sərvətlərin istifadə edilməməsi və atmosferə karbon 

qazının atılmaması ilə fərqlənən qeyri-üzvi mineral maddələrin 

istifadəsi ideyasına əsaslanır [1]. Geobeton bir çox aqressiv 

maddələrə, yüksək və aşağı temperaturların təsirinə davamlıdır. 

Çox yaxşı fiziki-kimyəvi xassələrinə görə geobeton tikintidə 

istifadə oluna bilər. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq 

kompozit geobetonların hazırlanması istiqamətində 

tədqiqatların aparılması aktual və perspektivdir. 

Bununla əlaqədar olaraq bu tədqiqatın məqsədi maye 

şüşə və Qaradağın ikinci geoloji-sahə yatağının əhəngdaşı 

əsasında ucuz, texnolojili, suyadavamlı və möhkəm 

geobetonların alınmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq 

əlaqələndirici:doldurucu nisbəti 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 və 

10:90 olan geobeton nümunələri alınmışdır. Geobetonun 

alınması texnologiyası öyrənilmiş və komponentlərin daha 

əlverişli nisbətləri və suyun sərfi, eyni zamanda termiki 

işləmənin lazımi temperatur rejimi müəyyən edilmişdir. 

Alınmış nümunələrin suudma dərəcəsinin öyrənilməsi onlarda 

bu göstəricinin kifayət qədər aşağı olmasını göstərdi. Geobeton 

nümunələrin bərkimə dərəcəsi onların isti suda yuyulması 

vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Beləki, tərkibində 70-90% 

doldurucusu olan nümunələrin bərkimə dərəcəsi müvafiq 

olaraq 99-98% təşkil etmişdir. 

Əhəngdaşı əsasında geobetonların alınmasının bəzi 

texnoloji aspektləri öyrənilmişdir.   

Ədəbiyyat: 

1. Structural and material performance of geopolymer concrete: 

A review. Construction and Building Materials, vol. 186, 20 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061818317835
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061818317835
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618
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ALTERNATIVE OIL TRANSMISSION FROM 

EARTHED SANDS. 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT. 

 

Students:                                                      Academic adviser: 

Azizov Asif       ( speaker)              ass. N.Kh. Hamzayeva 

Guliyev Kamil 

Ganbarli Samada 

III course, group 394.6E 

 

Taking into account the world's demand for oil, in many 

countries, oil extraction from oil sands has been expanded, and 

scientific research and scientific work is underway in this 

direction. Modern methods have been proposed to extract oil 

from oil-bituminous sands. Examples of these are the 

extraction of industrial oil by extracting, removal of oil from 

bituminous sand by extraction by compressed propane-butane 

fraction. 

The technological basis of these methods is the process 

by which the surface of the propane-butane fraction of the 

detergent liquid and the liquid is reduced to the surface tension 

coefficient between the oil and sand particles. The extraction 

process by the fraction of the liquid propane-butane fraction is 

shown in the scheme (Figure 1). 

By this method, the technological process is carried out 

in the following sequence: Compressed fluid gas from 1 flows 

to the extraction capacity 3 from bottom by the help of line 2. 

The mixing bitumen sand extruded from the upper part of the 

extraction capacity into the boiler system and dispersed 

relatively again in the system and diluted with the 

polysobutilen polymer and is mixed with liquefied gas over 
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time for the mixer. As the bituminous sand and the specific 
 

 
Figure 1. Device for extracting oil from bituminous sand with fractions of  

fluid - gas - propane – butane. 

1-Propane-butane fluid gas mixture capacity. 2- Gas transmission line; 3 - 

Extraction capacity 4- Includes fluid and sand; 5- Gas fluid line; 6- 

Sedimentary capacity, 7- Propane butane fraction output line; 8- 

Refrigerator; 9- Propane-butane fraction recycling line; 10,11 - Purified 

bituminous sand line; 12 - Cleaned bituminous sand. 

 

gravity of the gas are different, the sand is mixed and the mix is 

intensely blended in the mixing capacity by moving upward. 

The extruded hydrocarbons enter into the vapor deposition 6 

through the line 5 along with liquefied gas and heat up to 400 

C temperatures. The gaseous propane-butane fraction falls into 

line 7, and the refrigerant is 8 and is cooled and again 

condensed into liquid state. The repeat line is returned to the 

system with 9 and is used. Experiments have shown that if the 

extraction capacity of 7-8 volumes of liquefied gas is used, the 

bituminous sand extraction factor of hydrocarbons (oil 

products) is equal 0.90-0.95. 

Bituminous sands removed from the hydrocarbons 

range from the extraction capacity to line 12 through the line 

11 and then sent to the area used. 

Liquid gas used in the experimental laboratory (Figure 

1) contains 70% propane and 30% butane gas, 180 C 
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temperature and 0.65 MPa pressure (10 series experiments 

were conducted). 

 

RESULTS 

 

                    Results of experiments are given in Table 1. 
 

Saturation of 

bituminous sand 

with initial oil,% 

 

Specific weight of 

extracted 

hydrocarbons q / 

sm3 

 

Extraction 

40
0
, staq. 

 

Extraction 

coefficient 

ƞ% 

  

8,5 

9,1 

8,7 

9,1 

8,8 

9,0 

8,1 

8,9 

9,0 

9,1 

0,938 

0,937 

0,938 

0,937 

0,938 

0,937 

0,937 

0,938 

0,937 

0,937 

132 

131 

130 

133 

131 

130 

132 

129 

130 

131 

0,830 

0,858 

0,850 

0,880 

0,857 

0,850 

0,853 

0,840 

0,870 

0,930 

 

As shown in the table, the purchase of carbohydrates 

from bitumen sands by the relatively low cost of the propane-

butane fraction is economically viable and the system is closed 

due to the use of liquefied gas and losses are low. The results 

show that the physical and chemical parameters of the 

proposed material are higher than the known material. 

 

MAYE KOMPLEKS GÜBRƏLƏR 

 

 Magistrant:                                                   Elmi rəhbər: 

 Hümmətova Aytəkin İlham q.                t.e.n H.B.Bafadarova    

 II kurs, A3117                                                 

 

Kənd təsərrüfatında yüksək  keyfiyyətli məhsul alınması   

intensiv əkinçiliyn qarşısında duran əsas məsələlərdən 
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biridir.Bu məsələnin həllində kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

gübrələnməsi vacib amildir.Gübrələr mineral və üzvi 

olur.Bildiyimiz kimi  mineral gübrələr bitkilər tərəfindən 

məhlul şəklində olduqda mənimsənilir.İdxal olunan mineral  

gübrələrin böyük hissəsi mürəkkəb və kompleks gübrələr 

formasında olur. 

Maye kompleks gübrələr 2 və ya 3 elementin suda həll 

olan formasından ibarətdir.Onlar karbamid-N,P,K , fosfor 

turşusu və kalium hidroksid,eləcə də  N,P2O5,K2O və ən azı bu 

mikroelementlərdən biri məsələn B,Cu,Fe,Mn,Mg,Zn və 

müəyyən miqdarda EDTA xelatından ibarətdir.Bu gübrələrin 

məhlulu boz və ya yaşıl rəngli olur.Orta sıxlığı 

1.4q/sm
3
olur.Belə gübrələrin  təxmini 48% aktiv 

maddələr,37% fosfor və 11% azot olur.Nəzərə alsaq 

ki,tərkibində ən çox azot saxlayan gübrə karbamiddir,xammal 

kimi də ondan   istifadə olunması daha  məqsədəuyğundur. 

Hal-hazırda ölkəmizdə ilin sonlarında istifadəyə 

verilməsi gözlənilən Karbamid zavodunun tikintisi 

yekunlaşmaq üzrədir.Karbamid tərkibində 46% azot saxlayan 

gübrədir.Onun alınması üçün xammallar təbii qaz,su buxarı və 

havadır.Bu xammalların iqtisadi cəhətdən əlverişli olması həm 

karbamidin həm də onun əsasında alınacaq olan gübrənin 

istifadəsinə geniş vüsət verir.Maye kompleks gübrələr təkcə 

bitkiləri qidalandırmaq üçün yox həm də əsas gübrə kimi 

istifadə olunarsa,ancaq səpələnmə yolu torpağın səthinə verilir 

və bu zaman şumlama yolu  qarışmasına nəzarət 

edilməlidir.Önəmli xüsusiyyətlərindən  biri də ondan ibarətdir 

ki qaz halında qidalandırıcı xüsusiyyətlərini itirmir.Onlar 

sərbəst ammonyakdan təşkil olunmayıb bu da daşınmanı 

asanlaşdırır.Hər hansı hermetik qablaşmaya və torpağın 

müəyyən dərinliyinə tədbiq olunmasına ehtiyac yoxdur.Əgər 

sahəni pestisidlər və ya böyümə simulyatorları ilə təmizləməyə 

ehtiyac varsa,onları asanlıqla maye kompleks gübrələrlə 

qarışdırmaq olar. 



164 

 

Son olaraq onu qeyd edə bilərik ki, maye kompleks 

gübrələrin istifadəsinə əsas verən ən önəmli üstünlükləri 

onların zəhərli,partlayıcı və ya alışqan olmaması və asan 

istifadəsidir. 

 

ETILEN-PROPILEN SOPOLIMERI VƏ METAKRİL 

TURŞUSU ƏSASINDA LATEKSİN ALINMASI VƏ 

TƏTBİQİ 

 Magistr:                                                         Elmi rəhbər:   

Balakişiyeva Məryəm                                   prof. Şıxəliyev K.S. 

II kurs, Qrup: A3217 

 

Etilen-propilen sopolimeri əsasında müxtəlif 

emulqatorlar istifadə etməklə yeni lateks sintez olunmuşdur. 

Təyin olunmuşdur ki, sintez olunmuş bu lateksin pH-ı  12 

olduğu halda 8 ay müddətində o, öz sabitliyini saxlayır və 

koaqulyasiya prosesinə uğramır. 

Alımış lateksi rezin-kort əlaqəsini artırmaq məqsədilə 

onu modifikasiya etmək lazımdır. Çünki, modifikasiya 

olunmamış lateksdə hopdurulmuş viskus kortunun  rezinlə 

əlaqəsi 0,2-dən 0,5-ə qədər olur. Bu çatışmazlığı aradan 

qaldırmaq məqsədilə sintez etdiyimiz lateksi metakril turşusu 

ilə modifikasiya etmişik. Lateksin suda emulsiyası MAK 

turşusu iştirakı ilə calaq sopolimerizasiya prosesinə 

uğradılmışdır.EPS-i ilə MAK turşusunun raksiyasının kinetik 

qanunauyğunlqları təyin olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, bu 

sistem üçün optimal şərait aşağıdakı kimidir: 

temperatur 90
0
C , reaksiyanın davametmə müddəti  5saat.

 

Bu şəraitdə monomerin konversiyası (çıxımı) 90%-ə 

çatır. Calaq sopolimer olan EPS- nin  hərtərəfli fiziki-kimyəvi 

üsulları ilə quruluşu təyin olunmuşdur. Tərkibində 2-20  kütlə 

hissə calaq polimetakrilat (PMK) olan lateksin fiziki-mexaniki 

və adgeziya xassələri öyrənilmişdir və nəticədə təyin 
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olunmuşdur ki, tərkibində 5 kütlə hissə tikilmiş PMK olan 

lateks əsasında alınmış hopdurucu tərkibində kort-rezin əlaqəsi 

daha çox olmuşdur. 17V - 22V, 23K markalı kortlar. MAK-la 

modifikasiya olunmuş EPS əsasında alınmış latekslə 

hazırlanmış hopdurucu tərkiblə hopdurulduqdan sonra rezin-

kort əlaqəsini 15 dəfə yüksəltməyə nail olunmuşdur.
 

Gələcəkdə bu iş pakrışkanın karkas hissəsinin 

hazırlanmasında istifadə olunması üçün tövsiyə olunacaqdır. 

 

PURIFICATION  OF OILFIELD  LANDS WITH THE 

MECHANICAL METHODS 

Students:                                                      Academic adviser: 

Yusifova Matilda Elshan   (speaker)         ass.N.Kh.Hamzayeva 

Azimov Kenan Sedai 

III course, group 394.6E 

 

With the fluids extracted from oil and gas wells for over 

a hundred years in the onshore fields of Azerbaijan, as a result 

of various technological processes, the pollution of land plots 

located in operating wells has taken place. Depending on the 

nature of the earth and the chemical and physical properties of 

ingredients pollutants, in some cases in practice, biological, 

chemical and physico-mechanical methods are used to clean 

them. Currently, mechanical treatment of soil polluted oilfields 

located in the dry lands of Azerbaijan is preferable. In this way, 

efforts are being made to solve the problem by pouring them 

into other contaminated areas. It can be considered a difficult 

method, taking into account the economic and other technical 

and technological features of this method. Another major 

problem of this method is that the subsequently poured and 

reinforced soil layer is exposed to the following rocks as a 

result of capillary processes and migrates the soil layer and 

making the use of soil complicates over time. 
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Laboratory studies were carried out using a device 

(Figure 1) and technology used for the treatment of bituminous 

sand in laboratory conditions at 40
0
 C. According to the 

operating principle of device, soil sample and inhibitor in 

parallel from 1 to 2 attitudes are supplied to the valve -3 of the 

cord type is rotated by the electric motor. The rotation valve 

count is cleared through reductor-4 and mixed with the soil 

inhibitor in the valve field, enters to the retention of an extruder 

type, after a mixing time of 20-30 minutes at 40
0
 C 

temperature, the process continues through water in an another 

container-7. As a result, obtaining oil-water-soil in the washing 

process enter to the separator container. According to the 

obtaining result, depending on the amount of the ingredients in 

the inhibitor used, washing ratio coefficient varies between the 

0.86-0.96. Intervals make it possible to economically justify 

the effectiveness of the washing process. 

 
Picture 1. Equipments at the device 

1-Capacity for soil, 2-Capacity for components, 3- Electric Motor, 4-

Reductor, 5-screw mixer, 6-extractor, 7-Water Tank, 8-Hidroulic countur, 

9-precipitator, 10-second precipitator. 

RESULTS 

Results  are given in the figure2. 
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The results of the experiment given the figure 2. Studies 

show that, in the case of lubricating oil, depending on the mass 

percentage of the inhibitor ingredients proposed by natural 

heavy hydrocarbon compounds, surface hardening decreases in 

all cases and varies considerably in different 

hydrocarbons(a,b,c,d). 

 
        Picture 2. Components with percentage. 

     a-parafin, b-asphalthen, c-resin, d-bitium. 

1. Polymer-1,8; CAM-0,8; Alkali-4,5; Ironnano-0,01; others-water. 

2. Polymer-1,9; CAM-0,9; Alkali-4,9; Ironnano-0,01; others-water 

3. Polymer-2,0; CAM-1,0; Alkali-5,0; Ironnano-0,01; others-water 

 

 

FENOL-FORMALDEHID   OLIQOMERI  ƏSASINDA 

ÖRTÜK KOMPOZİSİYASI 

 

Tələbə:                                                      Elmi rəhbər: 

Əhmədova Tutu Rövşən qızı                    dos.T.M. Naibova 

IV kurs, Qrup: 349.5 S 

  

Fenol-formaldehid oliqomeri (rezol və novolak tipli) asan 

alınma texnologiyası, xammal bazasının etibarlı olması və 
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maya dəyərinin aşağı olması ilə fərqlənən oliqomerlərdəndir. 

Eyni zamanda fenol-formaldehid oliqomerinin  funksionallığı 

ondan müxtəlif məqsədli kompozisiyaların  hazırlanmasına  

əsas verir. Həm rezol tipli, həm də novolak tipli fenol-

formaldehid oliqomerləri əsasında yapışqan və örtük 

kompozisiyaları hazırlanır, lakin bu kompozisiyalarda 

müəyyən çatışmayan  cəhətlər də mövcuddur. Ona görə də, 

sopolikondensləşmə üsulu ilə  çatışmayan cəhətlər (kövrəklik, 

sərbəst monomerlərin çox olması, istiyə qarşı davamsız olması 

və s.) aradan qaldırılmışdır [1-2]. 

Fenol-formaldehid oliqomerinin sopolikondensləşmə 

üsulu ilə funksionallığını artırmaqla, onun əsasında alınan 

örtük kompozisiyalarının yüksək bərkimə dərəcəsinə (~98-99% 

) və fiziki-mexaniki göstəricilərinin yüksəlməsini təmin edir. 

Sopolikondensləşmə zamanı üçüncü komponent kimi 

tərkibində azot, kükürd, xlor, brom və s. elementlər olan üzvi 

birləşmələr daha səmərəli  kompozisiyaların alınmasına səbəb 

olmuşdur [3]. 

Tədqiqat işimdə fenolla formaldehidin müxtəlif 

nisbətlərində həm rezol , həm də novolak tipli fenol-

formaldehid oliqomeri sintez olunmuş, əsas  fiziki- kimyəvi və 

fiziki mexaniki göstəriciləri öyrənilmişdir. Bu oliqomerlərdən 

əlaqələndirici kimi istifadə etməklə kompozisiyası 

hazırlanmışdır. 

Örtük kompozisiyalarının dəniz suyunda sınağı aparılmış 

və məlum olmuşdur ki, qoruma effekti 2-3 dəfə artır.  

 
Ədəbiyyat: 

1. Наибова Т.М., Караев С.Ф., Билалов Я.М. 

Полимерные защитные покрытия на основе фенолформальдегидных 

олигомеров, модифицированных пропаргиловыми бром эфирами Ж. 

Физико-химия поверхности и защита материалов. Москва, 2010, том 

46, №4, с. 393-397 

2. Наибова Т.М., Абдуллаева И.Г., Гаибова Н.М. Синтез фенол-

формальдегидных олигомеров с низким содержанием свободного 

фенола. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 
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Курск, 2011, №7-8, с. 98-100 

3. Naibova T.M.  Design of production technology of modified fenol-

formaldehyde oligomers and compositions on their base. Azərbaycan 

Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri jurnalı. Bakı, 2012, №4, s. 84-93 

 

KİMYA SƏNAYESİ TULLANTISI OLAN HİDROGEN 

XLORİDİN ÜZVİ SİNTEZ MƏHSULLARININ 

ALINMASINDA İSTİFADƏSİ 

 

Magistr:                                                              Elmi rəhbər: 

Nəsirova Günay Vüqar                                 dos.,  Ayralova  T.İ.       

II kurs; Qrup A3217   
  

Bildiymiz kimi xlorüzvi sintezdə karbohidrogenlərin 

xlorlaşması prosesində böyük miqdarda hidrogen xlorid alınır. 

Sənaye tullantısı kimi alınan hidrogen xlorid turşusunun utilizə 

olunması problemi ortaya çıxır. Çox güclü turşu olan xlorid 

turşusu korroziya edici, qıcıqlandırıcı, sağlamlığa zərərli olan 

maddədir. Hər hansı prosesdə istifadədən sonra turşunun artıq 

qalan miqdarının ətraf mühitə atılması canlılar və təbiət üçün 

təhlükəlidir.                                                                     

Nəzərə alsaq ki, xlor üzvi sintezdə qiymətli xammaldır, 

deməli onun alınmasının daha səmərəli yollarına ehtiyac  

vardır. Dünya miqyasında xlorun alınmasında elektrolitik 

üsuldan istifadə olunur və bu üsul nisbətən çox enerji tutumlu 

prosesdir.  Beləliklə, mən  sənaye tullantısı kimi alınan xlorid 

turşusundan xlorun alınması üçün istifadə etmişəm. Burada 

xlorun alınmasında ən səmərəli üsul oksidləşdirici xlorlaşma 

prosesidir. Bu yolla biz tullantı olan xlorid turşusundan 

qiymətli xammal olan xloru alırıq. Alınan xlorun çıxımı 

müəyyən ediılmiş və aşağı temperaturlu oksidləşdirici 

xlorlaşma prosesində istifadə etmişik. Kimya sənayesində 

xlorun tətbiq sahəsi genişdir.  Benzolu, toloulu, stirolu bu 

üsülla xlorlaşdıraraq xlorlu aromatik birləşmələr almışıq. 

Beləliklə biz sənaye tullantısından üzvi sintez üçün xammal 

almaqla yanaşı ekoloji problemin qarşısının alınmasında rol 
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oynamış oluruq. 

 

YERLİ XAMMALLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ 

MÜRƏKKƏB  

GÜBRƏLƏRİN ALINMASI 

 

      Magistr:                                          Elmi rəhbər: 

      Hacızadə Hacı Vüqar                  dos. G.M. Məmmədova                                                                                      

      II kurs, qrup A3117 

 

Hazırki inkişaf mərhələsi kimya sənayesinin istehsal 

sahələrində müasir tələblərə cavab verən texnologiyaların 

işlənməsini, istehsalın yerli xammal bazası əsasında yeni təbii 

xammal mənbələri hesabına daha da genişləndirilməsini tələb 

edir.  

Mineral gübrələrə olan tələbat isə gübrə istehsalı 

prosesinin intensivləşdirilməsini və gübrənin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi məsələlərinin həllini zəruri edir.  

Yüksək keyfiyyətli məhsulun alınması üçün kənd 

təsərrüfatının mineral gübrələrə olan ehtiyacının təmin 

edilməsinin iqtisadi cəhətdən məqsədyönlü istiqaməti 

tərkibində bir neçə qida elementi olan gübrələrin istehsalının 

təşkil edilməsi hesab edilir.  

Mineral gübrələr torpağın bioloji quruluşu, pH-ı, 

maddələr nisbəti, qida elementlərinin tarazlığı və hava və iqlim  

kimi ekoloji faktorlarla yanaşı bitkinin torpaqdakı qida 

elementlərindən faydalanma vəziyyətini təyin edən əsas amildir 

və bu bitkinin inkişafı baxımından dəyərlidir, çünki mineral 

gübrələr torpağın srtukturuna təsir etməklə  torpaq məhlulunun 

reaksiyasını və mikrobioloji prosesləri yaxşılaşdırmaqla onun 

münbitliyini və məhsuldarlığını artırır.  

Tədqiqatlarda təbii yerli xammal kimi həm fosforitdən, 

həm də dolomitdən istifadə edilmişdir. Respublikamızda 

dolomit ehtiyatlarının çox olması və bu mineralda Ca və Mg 
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duzlarının eyni vaxtda iştirakı onun gübrə sənayesində 

tətbiqinə geniş imkanlar açır. Tədqiqatlarda Mg tərkibli 

birləşmələrdən istifadə etməklə gübrənin əlavə qida elementi 

ilə zənginləşdirilməsinə (MgNH4PO4·H2O) nail olunmuşdur. 

Apardığımız tədqiqatlar fosfor və azot tərkibli mürəkkəb 

gübrələrin NH4H2PO4 alınması və onların xüsusiyyətləri ilə 

bağlı nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Eyni zamanda 

məhsula müxtəlif qeyri-üzvi birləşmələr tətbiq etməklə 

dənəvələşmə zamanı dənələrin strukturlarının yaxşılaşdırılması 

mümkün olmuşdur.  

Alınan MgNH4PO4·H2O gübrəsinin hiqroskopik 

xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, fiziki–kimyəvi xüsusiyyətləri 

öyrənilmişdir, göstərilmişdir ki, bunun neqativ sonuclar 

verməməsi üçün neytrallaşdırıcı əlavələrdən istifadə edilməsi 

zəruridir və gübrədə maqneziumun maksimum 3% miqdarında 

olması onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə mənfi təsir 

göstərmir. 

Mineral gübrələrin alınmasında tətbiq olunan və 

məhsulun qiymətinin artmasına səbəb kimi göstərilən kənardan 

gətirilən fosfat xammalarından istifadəni azaltmaq üçün təbii 

yerli xammallardan olan fosforit və dolomit minerallarından və 

karbamiddən istifadə edilməsi təklif edilmişdir və onlar  

əsasında balanslaşdırılmış azotlu fosforlu gübrə alınmışdır. 

 

MÜHƏRRIK YANACAQLARININ 

HIDROGENLƏŞDIRICI AROMATSIZLAŞMASI 

 

Magistr:                                                     Elmi rəhbər: 

Həsənova Gülər İsrayıl qızı                     dos.S.Q. Əmirov 

II kurs; qrup: A3217 

 

Dünyada avtomobil mühərriklərində hər il 2 mlyrd 

tondan çox neft yanacağı işlədilir ki, buda atmosferə nəqliyyat 

tullantılarının illik miqdarını 1 mlyrd tondan çox olmasına 
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gətirib çıxardır. Mühərrik yanacaqlarının yanması zamanı 

atmosferə külli miqdarda kükürd,azot, karbon oksidləri, 

aromatik karbohidrogenlər, kanserogen politsiklik 

karbohidrogenlər xüsusi ilə də 3,4 benzipiren, his, həmçinin 

tərkibində brom, xlor, qurğuşun olan toksiki məhsullar 

buraxılır. Bu vəziyyət yanacaq məhsullarının təmizlənməsi 

prosesini ən aktual problemlərdən biri edir. Avropa şurası 

ölkələrində benzolun miqdarı üçün hədd 5%-dən 1%-ə 

endirilmişdir.Son zamanlarda bu göstərici 0-a qədər 

endirilib.Yeni nəsil ekoloji təmiz avtomobil yanacaqlarında 

aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 25%, benzol isə kütləcə 

1%-dən çox olmamalıdır. Bu miqdarları azaltmaq üçün 

adsorbsion, hidrogenləşmə, ekstraksiya və s. kimi üsullar tətbiq 

olunur. Göstərilən üsullardan ən perspektivlisi hidrogenləşmə 

sayılır ki, bu zaman proses Al2O3, Cr2O3, kizelqur kimi 

daşıyıcılara hopdurulmuş metal katalizatorların iştirakı ilə 

aparılır.Metal katalizatorlar kimi əsasən Ni və Pt-dən istifadə 

olunur.Proses 150-200  temperatur həddində 3 MPa təzyiqdə 

aparılır.Pt katalizatoru Ni katalizatoruna nəzərən üstünlüyü, 

onun kükürdlü birləşmələrə qarşı həssaslığının nisbətən az 

olması və katalizatorun regenerasiyasının mümkün olmasından 

ibarətdir. Yanacaqların tərkibində olan benzol və digər 

aromatik karbohidrogenlər hidrogenləşdirməklə yanacaqların 

tərkibi qeyd olunan kanserogen maddələrdən azad edilir. 

Avropa standartları-na uyğunlaşan yanacaq əldə etmək üçün 

həmçinin hidrogenləşdirmə prosesini daha da 

intensivləşdirmək üçün yeni katalitik sistemin yaradılması 

uyğundur. Bu məqsədlə Pt və Pd əsaslı bimetallik katalitik 

sistemlərdən istifadə olunur. 
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BİOPOLİMERLƏRLƏ DOLDURULMUŞ 

TERMOPLASTLAR 

Magistr:                                                          Elmi rəhbər 

Məmmədov Adışirin Əbülfəz oğlu                 Dos.Əliyeva G.A. 

II kurs A3237 

  

Doldurucular materiallara (plastik, kompozisiya və b.) 

əlavə olunmasına əsas səbəb daha bahalı əlaqələndirici 

maddələrin istifadəsini azaltmaqla materialların maya 

dəyərinin aşağı salınması, qarışıq materialların bəzi xassələrini 

artırmaqla onların keyfiyyətini yaxşılaşdırıb emalını 

asanlaşdırmaq, həmçinin tullantı dolduruculardan istifadə 

etməklə ekoloji problemləri həll etməkdir və bu aktual bir 

məsələdir. 

Beləki, apardığımız tədqiqat işində doldurucu kimi 

sənaye və məişət tullantıları olan toz halına salınmış pomidor 

qabığından, maya dəyərinin aşağı salınması məqsədilə 

müəyyən ölçüyə qədər xırdalanmış heyvan sümüyündən və 

ekoloji problemlərin həlli üçün “Şəki İpək ASC”-nin “barama 

açan” sexinin tullantısından istifadə etməkdir.  

Yuxarıda adı çəkilən biodoldurucuları müxtəlif 

polimerlərlə qarışdıraraq binar sistemlər əldə edilmişdir.  

Bu proses laboratoriya şəraitində kapilyar 

viskozimetrində (İİRT-1) polimerlərin təbiətindən asılı olaraq 

müxtəlif temperaturlarda aparılmışdır.  

Ayrı-ayrılıqda polietilen, polistirol və polivinilxlorid 

makromolekullaruna əvvəlcədən təmizlənmiş və xırdalanmış 

(tozşəkilli) doldurucular müxtəlif nisbətlərdə (99:1, 98:2 və 

97:3 küt.h) kapilyar viskozimetrində 160-200
0
C temperatur 

intervalında əlavə edilmişdir. Doldurucunun polimer daxilində 

bərabər paylanması üçün hazırlanmış qarışıqlar kapilyar 

viskozimetrindən 3 dəfə keçirilib. Polimer ərintisinin axma 

göstəricisi təyin edilmiş və yerdəyişmə sürətinin yerdəyişmə 

gərgiliyindən asılılığı əyriləri qurulmuşdur. 
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AZƏRBAYCANDA GÜNƏŞ KOLLEKTORLARINDAN  

İSTİFADƏNİN ARAŞDIRILMASI 
 

Tələbə:                                                                 Elmi rəhbər: 

Məmmədova Aynur Fazil                                dos.Allazov M. R. 

II kurs qr. M417a 

 

Alternativ enerji dedikdə ənənəvi enerji növlərini əvəz 

edə bilən enerji mənbələri nəzərdə tutulur. Müasir həyatımızda 

inkişaf etmiş ölkələr (ABŞ, Kanada,  Almaniya, Böyük 

Britaniya,  Rusiya və s.) alternativ enerji mənbələrindən 

istifadəni genişləndirməklə ətraf mühiti bir sıra 

çirklənmələrdən qorumağa cəhd göstərirlər. Son illər ərzində 

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi xarici ölkələrin təcrübəsindən 

istifadə edərək, alternativ enerji mənbələrindən istifadəni 

genişləndirməklə, həm qiymətli yanacağa (neft, qaz) qənaət 

etməyə, həm də ətraf mühitin qorunmasına nail olmağa çalışır. 

Yerləşdiyi coğrafi əraziyə görə ölkəmiz günəş enerjisi ilə 

zəngindir. Ətraf mühitə dəyən zərərli təsirləri azaltmaq üçün 

bundan istifadə olunmalıdır. 

Azərbaycanda yüksək səmərəli günəş kollektorların 

istehsalı ilə Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Azərbaycanın 

gələcəyinə öz töhfəsini verir. Günəş kollektorlarının 

hazırlanmasında müasir tələblərə cavab verən, 

avtomatlaşdırılmış, kompyuter sistemi ilə idarə olunan 

Almaniya, Türkiyə və Koreya istehsalı olan dəzgah və 

avadanlıqlardan istifadə edilir. İstehsal olunan günəş 

kollektorları 1 saatda 100 litr suyu hava şəraitindən asılı olaraq 

40C-80°C və daha artıq qızdırma gücünə malikdir.  

Günəş kollektorları və qazanların istehsalı zavodunda, 

Günəş kollektorları və qazanların hazırlanmasında 

Almaniyadan gətirilmiş mis borular, selektiv örtüklü mis 

təbəqə, Türkiyədən gətirilmiş zərbəyədavamlı prizmatik 

şüşələr, Alüminium profillər və.s istifadə olunur. Buna görə 

kollektorlar daha yüksək istiliyi özündə saxlama qabiliyyətinə 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96lk%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E
https://az.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Britaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Britaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Alternativ
https://az.wikipedia.org/wiki/Enerji
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Ftraf_m%C3%BChit
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87irkl%C9%99nmi%C5%9F_torpaqlar%C4%B1n_monitorinq_n%C3%B6vl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6vl%C9%99t
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https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaz
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Ftraf_m%C3%BChit
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malikdir. 

 

AĞIR PİROLİZ QATRANI İLƏ MODİFİKASİYA 

OLUNMUŞ BUTADİEN STİROL KAUÇUKU ƏSASINDA 

KOMPOZİSİYANIN ALINMASI VƏ ONUN 

XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

Magistr:                                                       Rəhbər: 

Ağayeva Mənsurə Azər                               ass. Göyüşov Ş.Z 

II kurs;qrup: A3217 

 

Butadien stirol kauçuku şin sənayesində, konvert 

lentlərin,şlanqların alınmasında, rezin ayaqqabıların altlıq və 

dabanlığının istehsalında, kabel sənayesində istifadə olunur. 

Butadien stirol kauçuku sənayedə geniş çeşidli markalar 

tərəfindən buraxılır. Bu kauçuk bir sıra müsbət cəhətlərə 

mailkdir. Digər doymamış kauçuklarla istənilən nisbətdə yaxşı 

qarışdığından şin sənayesində geniş istifadə olunur. Amma, 

bundan başqa onun bir sıra çatışmayan cəhətləri var. Bu zaman 

onun elastikliyi, dinamik xassələri, sürtünməyə və şaxtaya 

davamlılığı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür. Bu qeyd olunan 

çatışmayan xassələri aradan qaldırmaq üçün butadien stirol 

kauçukunu biz ağır piroliz qatranı ilə müxtəlif miqdarlarda 

modifikasiya edirik.  

Ağır piroliz qatranı ilə modifikasiya olunmuş butadien 

stirol kauçuku qarışdırılıb laboratoriya vəndərəsində 40-50°C 

temperaturda 25-30 dəqiqə müddətində qarışdırılır. Alınan 

kompozisiya qarışığı 40 dəqiqə müddətində vulkanizasiya 

edilir. Alınmış vulkanizatın fiziki mexaniki xassələri tədqiq 

edilir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunur ki, butadien stirol 

kauçuku 4:6 kütlə nisbətində ağır piroliz qatranı ilə 

modifikasiya edildikdə onun əsasında alınan kompozisiyanın 

dinamiki xassələri, elastikliyi, sürtünməyə və şaxtaya 

davamlılığı nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Biz bunları nəzərə 
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alaraq gələcəkdə ağır piroliz qatranı ilə modifikasiya olunmuş 

butadien stirol kauçukunun müxtəlif gərginlik və 

temperaturlarda reoloji zassələrini öyrənərək optimal emal 

prosesi ortaya çıxaracağıq. 

 

MİKROB-BİTKİ SİSTEMLƏRİNİN TƏSİRİ ALTINDA 

NEFT KARBOHİDROGENLƏRİNİN 

BİODESTRUKSİYASI 

 

Tələbə:                                          Elmi rəhbərlər: 

Hüseynzadə Aytac Zaur               Dos. A.Q.Həbibova, 

III kurs, qrup 343.6                      k.e.i. K.Qəhrəmanova  

 

     Neft və neft məhsulları ətraf mühitin ən geniş 

yayılmış və təhlükəli çirkləndiricilərindən hesab olunur. Bu tip 

çirklənmələrdən ətraf mühitin qorunması məqsədilə görülən 

tədbirlər içərisində mühüm yeri torpaq ərazilərinin 

bioremediasiyası tutur. Bu üsul bəzi mikroorqanizmlərin neft 

ve neft məhsullarını parçalamaq xüsusiyyətinə əsaslanan, 

ekoloji və iqtisadi cəhətdən səmərəli və perspektiv hesab edilən 

üsuldur. Bioremediasiya metodları aborigen mikrofloranın 

aktivləşdirilməsini, eyni zamanda çirklənməyə və xarici mühit 

şəraitinə uyğunlaşmış aktiv mikroorqanizm-destruktorlarının 

biopreparat şəklində çirklənmə obyektinə daxil edilməsini 

nəzərdə tutur. 

   Son illərdə bioremediasiya texnologiyasında 

mikroorqanizm və bitkilərin birgə metabolik potensialından 

istifadə edən  yanaşma perspektivli sayılır. Bu texnologiya 

çirkləndiricilərin təsirinə qarşı davamlı olan bir çox bitki 

növlərinin onların yerüstü hissələrində üzvi və qeyri-üzvi 

çirkləndiriciləri udmaq, parçalamaq və akkumulyasiya etmək 

qabiliyyətinə əsaslanır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq tədqiqat 

işində neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların 
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təmizlənməsi üçün biofitoremediasiya üsulundan istifadə 

edilmişdir.  

   Işin məqsədinə uyğun olaraq neft karbohidrogenləri ilə 

çirklənmiş torpaq nümunələri Abşeron yarımadasının  Buzovna 

sahəsindən götürülmüşdür. Tədqiqatın ilkin mərhələsində 

çirklənmiş ərazilərdən torpaq nümunələri götürülərək, onların 

fiziki-kimyəvi və mikrobioloji xassələri təyin edilmişdir. Neft 

karbohidrogenləri ilə çirklənmiş ərazilərdə məskunlaşmış 

səmərəli bitki növlərinin, həm də bu torpaq-iqlim şəraiti üçün 

səciyyəvi olan aktiv mikroorqanizm - destruktorların axtarışı 

aparılmışdır. Təcrübə üçün neftlə çürklənmiş Buzovna 

ərazisində bitən yabanı bitki-yovşan götürülmüşdür. Bitkinin 

kökətrafı (rizoid) zonasından torpaq nümunələrinin 

mikrobioloji analizi aparılmış, bütün nümunədə neftin miqdarı 

(7,2%),  fiziki-kimyəvi (nəmlik, pH) və mikrobioloji 

göstəricilər müəyyən olunmuşdur. Təcrübələr nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, kökətrafı zonada 

karbohidrogenoksidləşdirici mikroorqanizmlərin sayı 

(bakteriyalar 34∙10
5
, karbohidrogenoksidləşdirici bakteriyalar 

11∙10
6
) daha çoxdur. Eyni zamanda tədqiq edilən neftlə 

çirklənmiş torpaqlardan ayrılmış ayrı-ayrı mikroorqanizmlərin 

karbohidrogenoksidləşdirici xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Kultivasiya bitdikdən sonra (5-7 gün) qalıq neftin  və alınmış 

biokütlənin miqdarına (quru çəki) görə destruksiya dərəcəsi 

müəyyən edilmişdir (61-79%). Seçilmiş aktiv mikroorqanizm 

destruktorları gələcəkdə neftlə çirklənmiş torpaqların 

bioremediasiyası üçün hazırlanan biopreparatlarda istifadə 

oluna bilər. 
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ETILEN PROPILEN BİRGƏ POLİMERİNİN 

MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ VULKANİZASİYANIN 

TƏSİRİ. 

 

Maqistr:                                                               Elmi rəhbər:  

Mirzəzadə Elşən Valeh                             prof. K.S. Şixəliyev 

II kurs, Qr. 3227A                                                                                                         

                                                                                                          

Etilen-propilen birgə sopolimerinin əsasında rezinlərin 

alınması üçün onun mexaniki xassələrini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə qarışığa rezin ovuntusu əlavə etmişik. Alınmış rezin 

qarışığının vulkanizasiya etmək məqsədilə kükürd 

sürətləndirici sistemdən istifadə olunmuşdur. Alınmış rezin 

qarışığını vulkanizasiya etmək vasitəsilə rezin ovuntusundan 

asılı olaraq onun şişməsi təyin olunmuşdur. Hazırlanmış rezin 

qarışığı  vulkanizasiya presində 155 C və 30 dəqiqə 

müddətində vulkanizasiya prosesinə uğradılmışdır. 

Alınmış vulkanizatın fiziki-mexaniki xassələri 

öyrənilmişdir. Tədqiqat işini aparmaq üçün qalınlığı 1mm olan 

rezinlləri 190 C 10 dəqiqə müddətində presslənmişdir. 

Ədəbiyyat xülasəsi göstərmişdir ki SKEPT əsasında rezin 

qarışıqlarına doldurucu kimi rezin ovuntusu əlavə etdikdə 

vulkanizatın qırılmada möhkəmlik həddi və uzanması azalır. 

Məhz buna görə  hissəciklərin ölçüləri d= 0.4 mm olan rezin 

qarışığından istifadə etmişik. Lakin bu zaman elastiklik modulu 

azalır. Mexaniki xassəyə isə rezin ovuntusu heç bir təsir 

göstərmir. Apardığımız elmi tədqiqat işində fazalar arası 

qarşılıqlı əlaqə zəif olduğuna görə sistemə 1:1 nisbətində bitum  

əlavə etdik. Eyni zamanda  biz təyin etdik ki rezin ovuntusu və 

SKEPT arasında kimyəvi əlaqə əmələ gəlməlidir. Alınmış 

nəticələr göstərir ki SKEPT əsasında  alınmış rezin qarışığına 

bitum əlavə etməklə fazalar arası əlaqələr quruluşu tam 
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dəyişirlər. 

Beləliklə aparılan elmi tədqiqat işləri nəticəsində SKEPT 

əsasında rezinlərin alnması üçün onun modifikasiya olunması 

mütləqdir. Modifikasiya məqsədilə istismardan çıxmış şinlərin 

əsasında alınmış və hissəciklərin ölçüsü  0,4 mm olan rezin 

ovuntularından istifadə etmək lazımdır. Vulkanizatın mexaniki 

xassələrini artırçaq üçün isə neft bitumlarından istifadə  olunur. 

Aparılmış eksperimentlərin nəticələri kimi tikilməmiş 

SKEPT polimerinin, rezin ovuntusu əsaslı press-materialın, və 

tikilməmiş SKEPT və rezin qarışığının mxtəliif kütlə 

nisbətlərində olan dartılma diaqramları göstərilmişdir. 

Həmçinin tikilməmiş SKEPT və rezin ovuntusunun mexaniki 

möhkəmlik asılılıqları diaqramları göstərilmişdir. Həmçinin bu 

nəticələr  tikilmiş SKEPT və rezin ovuntusunun diaqramları 

göstərilmişdir.  

Alınan nəticələrdən təxmin etmək olur ki bitum-

modifikatorun əlavə olunması fazalararası təbəqənin 

strukturunu dəyişir. 

 

İSTİSMARDAN ÇIXMIŞ POLİETİLENİN MİNERAL 

DOLDURUCULARLA VƏ OLİQOMERLƏRLƏ 

MODİFİKASİYASI 

Magistr:  

İsmayılova Nərmin Teymur qızı  

Elmi rəhbər:  

Abdullayeva İ.Q. 

II kurs, Qrup: A3227 

 

 

        Müasir dövrdə sənayedə polietilen məhsullarından 

çox geniş istifadə olunur. Bu polietilenin fiziki-kimyəvi, fiziki-

mexaniki və istismar xüsusiyyətlərinin yüksək olması ilə 

əlaqədardır. Belə ki, aşağı sıxlıqlı polietilenin suyu absorbsiya 

qabiliyyəti: <0.01, dartılma müqaviməti: 1,800-2,200, 

qırılmada möhkəmlik həddi: 600%-dir. Polietilen 
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istilikxanalarda örtük kimi, plastik qabların, boruların, plastik 

paketlərin və s. alınmasında geniş istifadə olunur.  

Məlumdur ki, polimerlər bioloji varlıq olmadığından yüz 

illərlə torpaq üzərində yığılıb qalsa da parçalanmırlar. Odur ki, 

onların tullantılarının ildən-ilə çoxalması ekoloji tarazlığın 

pozulmasına gətirib çıxarır. Geniş istifadə sahəsi ilə yanaşı 

polietilen tullantıları daha çox atılan tullantılardır. Polietilen 

tullantılarının azaldılması və onların təkrar emal olunaraq 

istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması günümüzün aktual 

məsəllələrindən biridir. 

Bu məqsədlə də polietilenin oliqomerlə modifikasiyası 

onun fiziki-mexaniki, istismar xassələrinin yaxşılaşdırılmasına 

gətirib çıxarır. Müxtəlif təbiətli dolduruculardan istifadə 

etməklə materialın maya dəyəri aşağı salınır, fiziki-mexaniki 

və istismar xassələri yaxşılaşır.  

İstismardan çıxmış polietilenin modifikasiya edilməsi və 

doldurucularla təkrar emalı nəticəsində onların fiziki-mexaniki 

xassələri 30-40%-ə qədər artırılır. Təkrar emal zamanı 

modifikasiya edici agent kimi oliqomerdən və doldurucu kimi 

mineral doldurucudan istifadə olunmuşdur. İstismardan çıxmış 

polietilen kimi istilikxanalarda örtük kimi işlədilmiş 

polietilendən istifadə olunmuşdur. 

 

THE TIGHTENING OF CONDITIONS FOR 

ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIRES THE 

CREATION OF LOW-WASTE AND NON-WASTE 

TECHNOLOGICAL PROCESSES. 

Student:                                                             Supervisor: 

Abdullaev Aga-Huseyn Sahib    dos.Sultanova Gulnare                                                                  

 II year,  group  308.7E   

 

Vinyl chloride is a large-tonnage monomer for the 

production of polyvinyl chloride and is currently produced by 

thermal dehydrochlorination of 1,2-dichloroethane in a tube 
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furnace. The main environmental problem of this process is the 

formation of hydrogen chloride, which is a waste of many 

organochlorine production. In this regard, the presented work 

on the joint processing of 1,2-dichloroethane and methanol in 

order to make rational use of HCl is relevant. 

1,2 – C2H4Cl2 -> C2H3Cl + HCl 

CH3OH + HCl -> CH3Cl + H2O 

1,2 – C2H4Cl2 + CH3OH -> CH3Cl + H2O  

The composition of aluminosilicate catalysts: 

A1(SiO2=75.70%, Al2O3=23.46%, Fe2O3=0.54%, H2O, 

MgO, Na2O=0.34%) , A2(SiO2=72.22%, Al2O3=24.44%, 

Fe2O3=0.68%, H2O, MgO, Na2O=1.41% 

The results of the experiments in the presence of oxide 

catalysts and the yield of the reaction products 

Catalysts- α-Al2O3 (VC=0, MC=0, DME=0), η-

Al2O3(VC=30, MC=48, DME=5), ϒ-Al2O3(VC=50, MC=69, 

DME=3), A1(VC=17, MC=20, DME=2), A2(VC=17, MC=23, 

DME=3) 

As can be seen from the results in the presence of oxide 

catalysts, it was not possible to carry out the process with a 

high yield of reaction products — therefore, further studies 

were devoted to finding a more efficient catalyst. 

Oxide catalysts were treated with ZnCl2, i.e. triggers 

catalysts were prepared in the presence of which the process of 

joint preparation of VC and MX was carried out. The results of 

the experiments 

Catalysts- α-Al2O3 (VC=46, MC=67, DME=0), η-

Al2O3(VC=19, MC=41, DME=0), ϒ-Al2O3(VC=21, MC=45, 

DME=0), A1(VC=77, MC=89, DME=0), A2(VC=86, MC=97, 

DME=-) 

As can be seen from the results the deposition of ZnCl2 

on the surface of oxide catalysts significantly improved the 

performance of the process. The best results were achieved in 
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the presence of catalyst A2, the yield of VC was 86%, MX - 

97% 

1,2 - dichloroethane: methanol = 1: 1 

Further have been determined that the active time work 

of catalyst makes up 20 hours, after that its activity is dureased. 

For restoration of its activity the regeneration is requirex. 

Regeneration of ct was studying at the running plat and was 

carrying out by nitrogen-hydrogen mixture with different 

content of oxygen.In presence of catalyst the surfase of which 

have been released from coke the process of joint synthesis of 

VC and MC have been conducted. (cp- consolidated products, 

bf- before regeneration, af- after regeneration)  

Cp-0, Field of VC on given 1,2-DCE – (bf – 95, af-95) 

Cp-5, Field of VC on given 1,2-DCE – (bf – 64, af-63) 

Cp-9, Field of VC on given 1,2-DCE – (bf – 44, af-45) 

Cp-12, Field of VC on given 1,2-DCE – (bf – 38, af-39) 

 

C3-C4 KARBOHIDROGENLƏRININ ÇEVRILMƏSINDƏ 

SEOLIT KATALIZATORLARIN KATALITIK 

XÜSUSIYYƏTLƏRININ TƏDQIQI 
 

Magistr:                                                         Elmi rəhbər: 

Qubadova Ayşən Sahib qızı                         dos. Babayev Rauf 

II kurs,qrup: A3337 

 

Yüngül karbohidrogenlərin tərkibinə daxil olan təbii, 

səmt və neft emalı qazları neft kimya məhsullarını əldə 

etməkçün əlverişli xammaldır. Qaz emalı və neft emalı 

zavodlarında, qaz kondensatın stabitləşdirmə zavodlarında 

istehsal olunan karbohidrogen qazları əsasən yanacaq olaraq 

istifadə olunur. Bu qazlarin tərkibinə C3-C4 daxildir ki, 

aromatik karbohidrogenlərin istehsalı üçün xammal ola 

bilər.Aromatik karbohidrogenlərin tərkibində benzol-toloul-
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kerosin (BTK)  fraksiyasi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, 

ABŞ-da, BTK 2003-cü ildən 2013-cü ilədək idxal edir. 

BTK həm motor yanacaqlarının tərkib hissəsi kimi, həm 

də ayrılmasından sonra sintetik kauçuk, plastik, dərman, 

boyalar və s. istehsalı üçün xammal kimi istifadə olunur. 

Bu işin məqsədi doymuş karbohidrogen C3-C4 

çevrilməsində seolitdən olan katalizatorların katalitik 

xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. 

Təcrübə 500 və 650°C temperaturda, atmosfer təzyiqində 

həyata keçirilir. Sınağın müddəti 1 saat idi. 

Xammal neft qazlarıdır (propan, izobutan, n-butan və 

propan-butan fraksiyası). Katalizator kimi seolit tərkibli 

katalizatorlar-dan istifadə olunur, tərkibi 25% seolit, 

əlaqələndirici Al-Si, modifikator kimi ZnO(9%). Analizatorun 

sabit həcmi (həcmi 10 sm) olan axın tipli laboratoriya 

qurğusundan istifadə etdik. Maye məhsulları tərkibi 

ultrabənövşəyi detektor və reftaktometr istifadə edərək maye 

xromatoqrafiya ilə tədqiq edilmişdir.Qazın kəmiyyət və 

keyfiyyət tərkibi bir istilik keçiri-ci detektoru istifadə edərək, 

xromotoqrafda “Xrom-4” üzərindəki qaz xromatoqrafiyası ilə 

müəyyən edilmişdir. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ АКТИВНОСТИ МАГНИЙ-

КОБАЛЬТ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

РЕАКЦИИ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ ЭТАНОЛА ОТ 

КИСЛОТНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ. 

 

Студент:                                         Научный руководитель,  

Гасанов Решад Рауф оглы             проф.Багиев В.Л. . 

Курс III гр.390.6 

 

Известно, что многие гетерогенные каталитические 

реакции протекают на кислотных или основных центрах 

поверхности катализатора. В связи с этим нами в данной 
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работе изучены зависимости активности бинарных магний 

кобальт оксидных катализаторов в реакции паровой 

конверсии этанола в водород от их кислотности. За меру 

кислотности катализаторов нами выбрана их активность в 

реакции изомеризации бутена-1 в бутены-2. 

Магний-кобальт оксидные катализаторы различного 

состава готовили методом соосаждения из водных 

растворов цинка углекислого и кобальта азотнокислого. 

Активность синтезированных катализаторов изучали на 

проточной установке при объемной скорости подачи сырья 

1200 ч
-1

 в интервале температур 250-700°С. 

Изучение реакции паровой конверсии этанола в 

водород на магний кобальт оксидных катализаторах 

показало, что основным продуктом реакции являются 

водород и углекислый газ. В качестве побочных продуктов 

также образуются, этилен, ацетальдегид, ацетон, 

монооксид углерода и метан. При низких температурах 

основными продуктами реакции являются ацетон и 

уксусный альдегид, в то время как при температурах выше 

400С направление реакции меняется в сторону 

образования водорода. 

На рисунке 1 показаны зависимости выходов 

водорода, метана и моноксида углерода в реакции паровой 

конверсии этанола на магний-кобальт оксидных 

катализаторах от степени изомеризации бутена-1 в транс и 

цис бутены-2.  

Видно, что с ростом степени изомеризации выход 

водорода слегка возрастает, а выход метана снижается в то 

время как выход моноксида углерода практически не 

меняется. Эти данные позволяют нам сказать, что в 

реакции паровой конверсии этанола на магний-кобальт 

оксидных катализаторах образование водорода протекает 

на кислотных центрах, а образование метана на центрах 

основной природы, в то время как в реакции образования 
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Рис. 1 Влияние кислотности поверхности магний-кобальт 

оксидных катализаторов на выходы водорода, метана и моноксида 

углерода. 

 

моноксида углерода кислотно-основные центры не играют 

какой-либо роли. 

Литература 
1. Танабе К. Твердые кислоты и основания. «Мир», Москва, 1973, 

с.183 

 

REZORSİN-FORMALDEHİD OLİQOMERİNİN 

MODİFİKASİYASI 

 

Magistr:                                        Elmi rəhbər: 

Cəfərova Aytən Cabir qızı             dos. Tamilla Naibova 

II kurs, qrup A3227 

 

Modifikasiya olunmuş oliqomerlər əsasında ekoloji təmiz 
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kompozisiya materiallarının hazırlanması günün aktual 

problemlərindəndir. Bu məqsədlə nisbətən ekoloji cəhətdən 

təmiz olan rezorsin-formaldehid oliqomerini tərkibində azot 

olan üzvi birləşmələrlə modifikasiya etməklə onun çatışmayan 

cəhətləri aradan qaldırılmış və əsas fiziki-kimyəvi, fiziki-

mexaniki və istismar göstəriciləri yüksəlmişdir. 

Rezorsin-formaldehid oliqomerinin tərkibində olan 

formaldehidin miqdarını azaltmaq üçün istifadə olunan 

modifikatorun miqdarı 0,1- 0,3 mol nisbətində götürülmüşdür. 

Nəticədə sərbəst rezorsinin və formaldehidin miqdarı ~ 3-5 

dəfə azalmışdır. Yumuşalma temperaturu 60°C-dən 105°C-ə, 

sıxlığı 1150 kg/m
3
-dən 1280 kg/m

3 
kimi , yapışqanlıq 

möhkəmliyi 1,75 MPa-dan 2,4 MPa –la qədər yüksəlmişdir, 

Vikə görə istiliyə davamlığı isə 108 °C-dən 126°C-ə qədər 

yüksəlmişdir.Modifikasiya olunmuş rezolsin-formaldehid 

oliqomerinin spektral analizində öyrənilmiş və məlum 

olmuşdur ki, bu proses kimyəvi modifikasiya prosesidir (yəni 

sopolikondensləşmə üsulu ilə reaksiya getmişdir) 

Alınan yeni tərkibli oliqomerdən əlaqələndirici kimi 

istifadə etməklə, ondan örtük kompozisiyası 

hazırlanmışdır.Örtük kompozisiyası hazırlayarkan doldurucu 

kimi alunilitin emalı prosesində tullantı kimi alınan boksit 

şlamından istifadə olunmuşdur.Bu tullantı tünd qırmızı rəngli, 

sıxlığı ⍴=3700  kg/m
3
 olan dispers birləşmədir.Onun tərkibi 

aşağıda göstərilən oksidlərin qarışığından ibarətdir(%-lə): 

Fe2O3-48,75; Al2O3-75,56; MgO-5,0; SiO2-4,98; CaO-

1,32; SO3-1,616; Na2O+K2O-1,26 və uçucu maddələr-11,72. 

Funksional qruplu monomerlə modifikasiya olunmuş 

oliqomerdən əlaqələndirici kimi  istifadə  edərək alınan örtük 

kompozisiyasının texnoloji göstəriciləri modifikasiya 
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olunmamış rezolsin-formaldehid oliqomerinin texnoloji 

göstəricilərindən 1,0-1,5 dəfə yüksək olmuşdur. 

Örtük kompozisiyası hazırlamaq üçün əvvəlcə oliqomer 

məhlulu hazırlanmış sonra tədricən toz halında olan doldurucu 

(boksir şlanı) əlavə edilib və 50-60 dəqiqə müddətində bircinsli 

məhlul alınana kimi qarışdırılır.Örtük kompozisiyaası 

təmizlənmiş metal səthə 2 lay (hər biri 50-55mkm olmaqla) 

çəkilir.Sonra nümunələr 80-85°C-də 2 saat müddətində, 

100°C–də isə 1,5-2saat müddətində saxlanılır. 

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki,doldurucu kimi 

istifadə olunan boksit şlamında olan oksidlərin miqdarının 

kifayət qədər olması və oliqomerlə adsorbsiya əlaqəsi 

yaratması onun korroziyaya qarşı davamlılığının 

artmasına,eyni zamanda maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb 

olur. 

  

ÜÇLÜ ETİLEN-PROPİLEN SOPOLİMERİNİN 

POLİİZOPRENLƏ QARIŞIĞI ƏSASINDA 

HAZIRLANAN KOMPOZİSİYALARIN 

XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Magistr:                                                         Elmi rəhbər: 

Məmmədov Saleh Mehman oğlu                   dos. Mövlayev İ.H 

II kurs;qrup:A-3227     

 

Etilen-propilen sopolimeri doymuş polimerlər sinfinə 

aiddir və adi kükürdlə vulkanizasiyaedici sistemləri ilə 

vulkanizasiya olunur.Kükürdlə vulkanizasiya oluna bilən 

polimer almaq üçün etilen və propilenin dien monomeri olan 

ditsiklopentadienlə sopolimerləşdirilərək kükürdlə 

vulkanizasiya olan polimerə çevirirlər. Üçlüetilen-propilen 
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sopolimeri əsasında alınan rezin məmulatları yüksək 

temperaturda (150-160°C-yə qədər) sərt şəraitdə istismar oluna 

bilir. Üçlü etilen-propilen sopolimerinin aşağı vulkanizasiya 

sürəti, başqa kauçuklarla məhdud uyğunlaşması,kiçik 

yapışqanlıq (metallarla və parçalarla) və digər qeyri-kafi 

konveksiya xassələri onların şin və rezin texniki məmulatların 

istehsalında istifadəsini məhdudlaşdırır. Üçlü etilen-propilen 

sopolimerinin qeyd edilən çatışmayan xassələrini 

yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif nisbətlərdə polizoprenlə müxtəlif 

nisbətlərdə qarışdırırıq.Üçlü etilen-propilen sopolimeri 

mexaniki üsulla laboratoriya vərdənəsində 40-60 °C 

temperaturda müxtəlif nisbətlərdə poliizoprenlə 3-4 dəqiqə 

müddətində qarışdırılır. Poliizoprenıə qarışdırılmış üçlü etilen-

propilen sopolimerini kompozisiyaya daxil olan bütün 

komponentlərlə ardıcıl olaraq 40-60°C temperaturda 

laboratoriya vərdənəsində 20-25 dəqiqə müddətində 

qarışdırılır. Üçlü etilen-propilen sopolimeri və poliizopren 

qarışıqları əsasında hazırlanan doldurulmuş kompozisiya 

153±2
0
C temperaturda 30 dəqiqə müddətində vulkanizasiya 

edilir. Alınmış vulkanizatların fiziki-mexaniki xassələri tədqiq 

edilmişdir. Göstərilmişdir ki,vulkanizatların 

elastikliyi,cırılmaya qarşı müqaviməti,çox dəfəli 

deformasiyaya davamlılığı  nisbətən yaxşılaşdırılmışdır.  

 

KARBOHIDROGEN TƏRKIBLI XAMMALLARIN 

PIROLIZ PROSESININ AROMATIK 

BIRLƏŞMƏLƏRLƏ ZƏNGIN FRAKSIYASININ 

SƏMƏRƏLI ISTIFADƏSI 

 

Magistr:                                                          Elmi rəhbər: 

Tahirli Elvin Afiq                                          dos. Əmirov S.Q. 

II kurs, Qrup: A3217 

 

Piroliz prosesi zamanı xammal kimi ilkin emal benzini, 
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stabil qaz benzini, etan, propan-butan fraksiyası istifadə olunur. 

Piroliz prosesinin əsas məhsulu piroqazdır. Maye 

məhsullar isə prosesin yan məhsulları hesab olunur. Pirolizin 

maye məhsulları ağır və yüngül piroliz qətranlarıdır.  

İzopropil spirti istehsalı zamanı kalonlarda qalan ağır 

fraksiyanın tərkibindəki oliqomerlərlə pirokondensatın 

tərkibindəki əsas fraksiya olan benzol-toluol-ksilol (BTK) 

fraksiyasını alkilləşdirmək mümkündür. Nəzərdə tutulur ki,bu 

zaman yüksək molekullu, uzun yan zəncirli alkilbenzollar 

almaq mümkündür. Həmçinin katalitik krekinqin yan 

məhsulları olan propan-propilen fraksiyası, butan-butilen 

fraksiyası və neft emalı prosesinin yan məhsulu sayılan quru 

qaz tərkibində alkilləşmə prosesi üçün reagentlər saxlayır. BTK 

fraksiyasının səmərəli istifadə yollarından biri olan benzola 

hidrogenləşdirici emal dünya praktikasında istifadə olunur. 

Piroliz prosesində xammal kimi ağır neft fraksiyalarından 

istifadə etdikdə pirolizin maye məhsullarının çıxımı artır. 

Məlumdur ki, məhz uzun alkil zəncirli alkilaromatik üzvi 

birləşmələr, xüsusən alkilbenzollar səthi aktiv xüsusiyyətlərə 

malik yuyucu maddələrin istehsalında geniş istifadə olunur. Bu 

da onlara olan böyük tələbatı qismən ödəməyə imkan 

verir.Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, bu maddələr iki 

istehsalın yan məhsullarıdır.  

Prosesdə katalizator kimi yüksək silikat moduluna malik 

seolitlərin istifadəsi məqsədə uyğun sayılmış və ZSM-5 tipli 

seolit əsasında hazırlanmış katalizator tətbiq edilmişdir. 

 

NEFT NAFTEN TURŞULARI ƏSASINDA AROMATIK 

EFIRLƏRIN ALINMASI VƏ TƏDQIQI 

 

Tələbə:              Elmi rəhbər: 

Məmmədova Elmira İmaməddin qızı         prof. S.Ə.Mustafayev 

III kurs, qrup 343.6 

Naften turşuları əsasında alınan neft kimya məhsulları 
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xüsusi xassələrinə görə fərqlənirlər. Bu məhsulların 

karbohidrogen molekuluna daxil edilmiş naften radikalı onlara 

xüsusi xassə verir: Donma temperaturunu aşağı salır, 

termoksidləşmə və hidrolitik stabilliyini, özlülük- temperatur 

xassələrini, plastifikasiya, mexaniki, antikorroziya və digər 

xassələrini yaxşılaşdırır. 

Naften turşularının mürəkkəb efirləri daha qiymətli 

xassəli malik üzvi   birləşmələrdəndir. 

Naften turşularının mürəkkəb efirləri polimer materiallar 

üçün plastifikator, yüksək istismar xassəli sintetik sürtkü 

yağları, həlledicilər, sintetik kauçuk üçün monomerlər, 

korroziya inhibitorları, energetika sənayesində hermetik və 

kleylər və başqa maddələr kimi geniş istifadə edilir. Naften 

turşularının mürəkkəb efirlərinin istifadə sahəsi bununla 

məhdudlaşmır, neft kimya sintezinin inkişafı ilə onların istifadə 

diapazonu daha da genişlənə bilər.  

Bütün hallarda son məhsulların xassələri yüksək 

dərəcədə naften radikalının təbiəti və quruluşundan asılı 

olacaqdır. Bütün bunları nəzərə alsaq, naften turşuları əsasında 

mürəkkəb aromatik efirlərin alınması üçün effektiv üsulların 

işlənib hazırlanması olduqca perspektivli istiqamət hesab edilir. 

Neft naften turşuları əsasında aromatik efirlərin alınması 

məqsədi ilə Azərbaycanın dəniz neftləri qarışığının kerosin- 

qazoyl fraksiyalarından ayrılmış turşuları xammal kimi istifadə 

edilmişdir. 

Ayrılmış xam naften turşularının fiziki – kimyəvi 

göstəriciləri aşağıdakı kimi olmuşdur: 

1. Xam turşunun turşu ədədi, mq KOH/q 

2. Üzvi hissənin miqdarı, % (küt)  

- Sabunlaşmayanlar . . . . . . . . . . . . 220,5 

- Naften turşuları . . . . . . . . . .  . . . 24, 7 

3. Təmiz naften turşuları: 

- turş ədədi, mq KOH/q . . . . . . . . . . .  263,3 

- sıxlığı 20
o
C kq/m

3
 . . . . . . . . .. . . . . . 963,0 
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- şüasındırma əmsalı, nD
20

 . . . . . . . . . . 1,4577 

4. Özlülüyü, m
2
/s 

- 40
o
C- də, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6 

- 100
o
C- də 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97 

Molekul kütləsi (turşu ədədinə görə) . . . . . . .212,7 

 Kerosin- qazoyl faksiyasından ayrılmış xam naften 

turşularının  neytral karbohidrogenlərdən təmizlənməsi binar 

həlledicilərin köməyi ilə aparılmışdır və nəticədə 98,8% təmiz   

neft turşuları alınmışdır. 

Təmizlənmiş turşunun tərkib və xassələrini öyrənmək 

məqsədilə, sonuncular metil efirlərinə çevrilmişdir. Naften 

turşularını metil efirlərinə çevirmək mümkün qədər  qala bilən 

qarışıqlardan təmizləmək zərurətindən irəli gəlmişdir. 

Neft naften turşularının metil efiləri yüksək reaksiya 

qabiliyyətli xloranhidridlərinin metil spirti ilə asilləşmə 

reaksiyasından alınmışdır. Reaksiya aşağıdakı sxem üzrə 

aprılmışdır: 

 

Neft naften turşularının RCOOCH3 qarışıq efirlərini daha 

dəqiq tədqiq etmək üçün onları vakuum altında 5
o
C- lik dar 

fraksiyalara ayırmışlar. Onların sıxlığı, şüasındırma əmsalı, 

turşuluğu və sabunlaşma ədələri təyin edilmişdir.  

Təmizlənmiş turşuların fiziki – kimyəvi xassələrini 

öyrənmək məqsədi ilə hər bir dar efir fraksiyası əks soyuducu 

ilə təchiz edilmiş su hamamında kalium hidrooksidin spirtli 

məhlulu ilə qaynatmaq yolu ilə sabunlaşdırılmışdır. Miqdar 

nisbətləri belə olmuşdur: 100 q naften turşusunun metil efirinə 

250 ml 96%- li etil spirti və 100 ml 35% - li kalium hidroksid 

məhlulu sabunlaşmanın qutarması götürülən nümunənin artıq 

miqdarı ilə distillə olunmuş suda həll olması ilə təyin 

edilmişdir. Qaynatdıqdan sonra spirt (adətən 6- 8 saat 

qaynadıqdan sonra) qovulmuşdur, qalıq isə açıq qabda su 

hamamında spirtin iyi kəsilənə qədər uzun müddət 

qızdırılmışdır. Spirti ayırdıqdan sonra neft turşularının 
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sabunlaşmayan kalium sabunu distillə edilmiş suda həll 

edilmişdir.  

Bunun üçün karbohidrogenlərdən qismən təmizlənmiş 

naften turşuları yüsək reaksiya qabiliyyətli xloranhidridlərə 

çevrilmişlər. Xloranhidridlərin alınması turşularla tionilxloridin 

qarşılıqlı təsiri reaksiyasından alınmışdır. 

 

Naften turşularının xdloranhidridlərinin fiziki- kmyəvi 

xasələri aşağıda verilmişdir. 

                 
7,257,7,13%,/3,1067
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BİRBAŞA AXINLI KATALIZATORLA İŞLƏYƏN 

REAKTORUN HİDRODİNAMİK PARAMETRLƏRİNİN 

TƏYİNİ 

 

Tələbə:                                                   Rəhbər: 

Vəliyev Elşən  Asəf                               prof.Həsənov Ə.A. 

III kurs, 352.6S 

 

Kimya texnologiyasında müxtəlif növ reaktorlardan 

istifadə edilir. Bunlar tərpənməz, qaynar laylı və birbaşa axınlı 

katalizatorlarla işləyən reaktorlardır. Son zamanlar birbaşa 

axınlı reaktorlardan daha geniş istifadə olunur. Bu növ 

reaktorlar ekzotermik proseslərin aparılmasında istifadə 

olunub, yüksək məhsuldarlığa malikdir. Bütün reaktorlarda 

olduğu kimi birbaşa axınlı reaktorlarda da tədqiqatlar 

aparılmazdan qabaq onun hidrodinamik göstəricilərinin 

müəyyən edilməlidir. 

Bərk hissəciklərin və nəqledici agentin hərəkət 

xarakteri, müxtəlif nöqtələrdə basqı itkisi, həcmi sürət, 

katalizatorun miqdarı,  qatılığı və s. haqqında lazımı məlumat 
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alamaq üçün ölçü-nəzarət cihazları ilə təchiz edilmiş kvars 

şüşədən hazırlanmış reaktorda birbaşa axınlı reaktorda sistemin 

qazodinamik xarakteristikası öyrənilmişdir. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, axının 

sürəti artdıqca, reaktorun həcminin dolma sürəti də artır. 

Praktiki olaraq qaz axınının minimal sürətindən etibarən, bərk 

hissəciklərin hərəkəti başlayır və verilən qazın sürəti artdıqca, 

o da artır. Qazın sürəti bir qədər də artırılsa, reaktorda 

qalxanvari axın əmələ gəlir, bu zaman nəql olunan hissəciklər 

asılı vəziyyətdə olur və onların sürəti aşağıdakı formulun 

köməyi ilə tapılır. 

            ,   m/san. 

burada   - bərk hissəciyin hərəkət sürəti, m/san.; 

      - hava axının sürəti, m/san.; 

   - bərk hissəciyin uçma sürəti, m/san. 

Tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, nəqledici 

agentin xətti sürətində optimal yükləmə həcmi 350 sm
3
-dir. 

Kontaktın yüklənməsi 100 sm
3
 olduqda, statik basqının az 

olma və qaz agentinin katalizator layından atılaraq qopması 

sayəsində dövretmə qırılır.  
 

MÜXTƏLİF MƏNŞƏLİ XAMMALLARIN ƏSASINDA 

MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MELİORANTLARIN 

ALINMASININ TƏDQİQİ 

 

 Magistr:                                        Elmi rəhbər:                                     

Rzayeva  Ağabacı Əliəşrəf           dos. Z.R. Qurbanova                                                                                                                                          

 II kurs, A3117 

 

Hal-hazırda suvarılmanın düzgün aparılmaması və qrunt 

sularının miqdarının nəzərdə tutulandan artıq olması 

səbəbindən torpaqların şoranlaşma prosesləri sürətlənmişdir.   

Bunun nəticəsində münbit torpaq əmələgətirmə məqsədi ilə 

gips əsaslı meliorantlardan istifadə etməklə şoranlaşmanın 
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qarşısını almaq olar. Belə ki, torpaqların fiziki və fiziki-

kimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə kimyəvi 

meliorantlar tətbiq etməklə yuma işləri aparılır. Eyni zamanda 

bir sıra kompleks birləşmələr və məhlul halında olan 

turşulardan istifadə üsulları da mövcuddur. Tədqiqat aparılması 

üçün müasir analiz üsullarından istifadə etməklə təbii 

materiallar və müxtəlif mənşəli tullantıların kimyəvi mineraloji 

tərkibi tədqiq edilmişdir. 

Şoranlaşmaya səbəb olan amillərdən biri Na ionlarıdır, 

meliorantların istifadəsi ilə Na ionlarının Ca ionları ilə əvəz 

olunma dərəcəsi artır və bunun nəticəsində.şoranlaşmanın 

azalması müşahidə edilir. 

Müxtəlif üsullarla müxtəlif tərkibə malik modifikasiya 

olunmuş meliorantların alınmasını tədqiq edirik. İqtisadi 

baxımdan minimum xərclər hesabına yüksək keyfiyyətli 

modifikasiya olunmuş meliorantlar almaq günümüzdə öz 

aktuallığını qoruyur. Bu səbəbdən Si, Ca, Mg, Al tərkibli 

mineral xammallardan və məişət tullantı sularından istifadə edə 

bilərik.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müxtəlif xamalların 

mineraloji xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, tədqiqat əsasında 

meliorantların bir çox nəmlik, iondəyişmə kimi fiziki və 

kimyəvi xüsusiyyətləri də tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Tədqiqat davam edir. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ЭКСТРАКЦИОННОЙ 

ОЧИСТКОЙ ЛЕГКОГО ГАЗОЙЛЯ КОКСОВАНИЯ 

 

Магистр:                                           Научный руководитель: 

Турабова Фидан                                      доц. Юсиф-заде А.А 

II курс, гр.R3327 

 

   Повышение качества дизельных топлив достигается 
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использованием гидрогенизационных процессов. Эти 

процессы характеризуются следующими недостатками: 

использование дорогих катализаторов, расход водорода, 

необходимость блоков очистки газов от сероводорода, 

установок для переработки  H2S в серную кислоту, 

высокие давления в процессе, трудности удаления 

азотсодержащих соединений и гомологов бензтиофенов и 

пр. 

   Поэтому экстракционные процессы 

облагораживания газойлевых фракций являются 

актуальными. 

   Экстракционные процессы позволяют снизить 

содержание серы, азота и полициклических ароматических 

углеводородов в 5-10 раз, значительно повысить цетановое 

число. 

   В качестве растворителя нами взят смешанный 

растворитель ацетонитрил и неполярный – пентан. 

Ацетонитрил использовался с 2% воды. Соотношение 

ацетонитрила к пентану 1:0,8.  

   В качестве сырья взята газойлевая фракция (195-

350°С) замедленного коксования.  

   Нами проводилась пятиступенчатая экстракция и 

каждый раз менялось соотношение растворителя к сырью. 

На I ступени 1,5:1; на II ступени 1,2:1; на III ступени 1:1; 

на IV ступени 0,8:1;  на V ступени 0,6:1. 

В результате общее количество ароматических 

углеводородов снизилось с 30,6% до 6,2%, содержание 

серы с 0,2% до 0,018%  и цетановое число повысилось с 39 

до 48 пунктов, что позволило использовать этот продукт, 

как компонент дизельного топлива. 

 

 



196 

 

MODİFİKASİYA OLUNMUŞ EPOKSİD 

OLİQOMERİNİN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN 

TƏYİNİ 

 

Magistr:                                                          Elmi rəhbər:                                                  

Lətifzadə Yunis İltimas                           dos.Musayeva Ə.Y. 

II kurs, A3227 

 

Epoksid qatranı və epoksid qətranı əsasında hazırlanan 

kompozisiyalar hazırda elm və  texnikanın müxtəlif 

istiqamətlərində istifadə edilir. Müxtəlif modifikatorlarla 

modifikasiya nəticəsində bu oliqomerinin fiziki-mexaniki, 

müxtəlif mühitlərə davamlılıq, deformasiya-möhkəmlik 

xassələri dəyişir.  

Tədqiqatın məqsədi modifikasiya edilmiş epoksid 

oliqomeri əsasında yüksək fiziki-mexaniki və kimyəvi 

xassələrə malik örtük kompozisiyasının hazırlanması və 

xassələrinin tədqiq edilməsidir. 

Epoksid oliqomerlərinin göstəricilərinin məqsədli 

yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilən ən effektiv üsul onların 

müxtəlif birləşmələrlə və ya YMB-lərlə modifikasiyasıdır.  

Modifikasiya zamanı əsas məsələ düzgün modifikatorun 

seçilməsidir. Epoksid oliqomeri əsasında  hazırlanan 

kompozisiya yüksək istismar göstəricilərinə malikdir və  o 

yüksək keyfiyyətli qoruyucu örtüklərin hazırlanması üçün 

istifadə edilir. Epoksidin üstünlükləri ilə birlikdə çatışmayan 

tərəfləri da vardır. Epoksid qatranları bərkimə zamanı az 

sıxılmaya, yüksək kimyəvi möhkəmliyə, adgeziyaya, bərkliyə 

və yüksək dielektrik göstəricilərinə malikdir, ancaq 

aromatizasiya edilmiş yanacagın təsirinə davamlılığına görə 

başqa polimerlər əsasında hazırlanan kompozisiyalara nəzərən 

zəifdir. Kimyəvi möhkəmliyini yaxşılaşdırmaq və yeni 

xassələrin əldə olunması  məqsədi ilə  ED-20 markalı epoksid 

oliqomerinə modifikator olaraq amid qruplu birləşmələr 
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seçilmişdir.   

Tədqiqat işində amid quplu birləşmə ilə modifikasiya 

olunmuş  epoksid oliqomeri əsasında örtük kompozisiyaların  

istismar xassələri tədqiq edilmişdir. Qoruyucu örtük 

kompozisiyası müxtəlifmühitlərdə metal konstruksiyaların 

korroziyadan qorunması üçün əlverişli bir üsuldur. Belə ki, 

örtüklərin atmosfer və digər müxtəlif şəraitlərdə xidmət 

müddətinin proqnozlaşdırılması önəmli məsələdir. 

Amidli birləşmə ilə modifikasiya olunmuş epoksid 

əsasında yeni örtük kompozisiyaları  yüksək adgeziya, nəmə və  

suya, zərbə möhkəmliyinə davamlılığa malikdir. Örtüyün 

optimal nisbətləri təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

modifikator epoksid oliqomerinin bərkimə prosesinin sürətini 

artırır və korroziyaya davamlılığını yaxşılaşdırır. 

 

ТЕРМОДИНАМИКА И ВЗАИМНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛ В 

СИСТЕМАХ ХЛОР-ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ  

ПОЛИМЕРЫ 

 

Магистр                                                Науч.руководитель 

Ахмедова Ульвия Тахир                       проф.  К.С.Шыхалиев        

II курс,  Гр.R3227                 

В  работе  изучено  научных основ совместимости 

промышленно –выпускаемых полимеров  путем выявления 

термодинамических  закономерностей смесей полимеров. 

Выявлено наиболее важных термодинамической  

закономерностей смесей промышленно выпускаемых 

полиолефинов и гетроцепных полимеров  и разработано на 

этой основе научных  основ их совместимости,созидания 

многокомпонетных  композиционных материалов с 

требуемым комплексом эксплуатационных свойств.  

Потребность промышленности в новых полимерных 

материалах, обладающих необходимыми свойствами для 
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работы в экстремальных условиях непрерывно возрастает. 

Этого можно достичь синтезом новых видов полимеров и 

созданием полимерных композиций, где свойства 

отдельных компонентов аддитивно дополняют друг друга   

[1]. Поэтому разработка различных полимерных 

композиций при упрощении технологии их производства и 

переработки, сокращающих затраты на получение 

материалов с необходимыми комплексами свойств 

является весьма актуальной. [2,3] 

Для получения новых типов полимерных материалов 

с использованием полимер-полимерных смесей 

существенный интерес приобретает установление их 

термодинамической устойчивости, как одного из факторов, 

определяющих структуру и свойства  конечного продукта. 

[4,5]  

Использование хлорсодержащих полимеров в 

промышленности, обусловленное комплексом довольно 

хороших свойств, определяет стремление к улучшению 

ряда их показателей их. С этой точки зрения особый 

интерес представляет изучениие термодинамического 

поведения смесей хлорполимеров с другими 

хлорполимерами, имеющими в своем составе полярные 

группы хлорполимеров. 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

НА АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КАТАЛИЗАТОРА ОМНИКАТ-210П 

 

Магистр:                      Научный руководитель: 

Меликова Лейла Самир              доц. И. А. Халафова 

II-го курса, R3327   

                                                                                                                                      

Как известно, одним из современных процессов 

крекинга, применяемых в нефтехимической 
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промышленности, является процесс каталитического 

крекинга в псевдоожиженном слое катализатора. 

В последнее время псевдоожиженный слой 

катализатора начал применяться не только в процессе 

каталитического крекинга, но и во многих других 

процессах. В этих процессах в аппаратах, называемыми 

«реактор» и «регенератор», катализатор находится в виде 

так называемого «кипящего слоя». Таким образом, при 

прохождении сырья в виде газа или пара через слой 

пылевидного или гранулированного катализатора, 

катализатор подобен потоку текучей среды. Поскольку газ 

или пар, проходящий через слой катализатора, отделяется 

от поверхностного слоя в виде отдельных пузырьков, он 

выглядит как кипящая жидкость. Именно поэтому этот 

слой называют псевдоожиженным. Для того чтобы 

проверить как это происходит, внутрь цилиндрической 

стеклянной трубки закрепляется какая-либо сетка, затем на 

нее засыпается определенное количество 

гранулированного твердого материала и через этот слой 

пропускается поток воздуха. Таким образом, мы с 

легкостью можем увидеть переход этой системы в 

псевдоожиженый слой. На основе литературных данных 

была собрана лабораторная установка. 

При проведении эксперимента были получены 

следующие результаты: 

1. Устанавливаем скорость потока сырья, проходящего 

через твердые материалы, с помощью установки, которая 

была собрана; 

2. Определяем зависимость образования 

псевдоожиженного слоя от состава катализатора и размера 

его частиц; 

3. Определяем изменение выхода и октанового числа в 

бензине каталитического крекинга в зависимости от 

вышеперечисленного. 
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Результаты проведенного эксперимента позволяют 

нам выбрать катализатор для использования в процессе 

каталитического крекинга. 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Магистр:                                          Научный руководитель:  

Юнусова Гюнай Рафиг гызы           Доц.  Г.А. Алиева  

II курс Группа R3227 

 

Были проведены работы по исследованию свойств 

полистирольных отходов и получении на их основе новых 

композиционных материалов. С этой целью нами был 

использован отход полимерного материала – внутренняя 

обшивка холодильника «Орск» 1976 года производства. 

Полистирольные отходы были очищены, высушены и 

измельчены. Также в качестве объекта исследования были 

использованы полистирол марки ПСМ, отходы ПС и 

хлорированный атактический полипропилен (ХАПП). На 

основе вышеуказанных компонентов были получены 

полимерные композиции. ХАПП был введен в состав 

композиции с целью увеличения функциональности, а 

также усиления полимерного каркаса для дальнейшего его 

сульфирования концентрированной серной кислотой и 

получения на его основе сульфокатионита. Варьируя 

количество компонентов, было получено 6 

композиционных систем (ПСМ:ОПС:ХАПП). 

Реологические свойства композиционных систем. 

изучали методом капиллярной вискозиметрии на приборе 

ИИРТ-1 при температуре 160°С при различном 

напряжении сдвига, диапазон напряжения сдвига 

составлял 3,792÷5,484МПа. При различной величине 

напряжения сдвига были подсчитаны значения 

эффективной вязкости модифицированных систем. 
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Полученные результаты показали, что характер течения 

полимерных смесей во всех случаях неньютоновский. 

Модификация полимеров приводит к образованию 

гетерогенной структуры, и при этом важным фактором 

является однородность полученных полимерных систем. 

 

BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU ƏSASINDA YAĞA-

BENZİNƏ DAVAMLI KOMPOZİSİYALAR 

Tələbə:                                                     Elmi rəhbər: 

Çopsiyeva Leyla                                     dos. Mövlayev İ.H. 

Qr. 327.5 Kurs: IV 

 

   Butadien-nitril kauçuku (BNK) butadien və akril nitrilin 

sopolimerləşməsindən alınan polimerdir. Sopolimerləşmə 

prosesi emulsiyada aparılır və butadien, akril-nitril 

komponentlərin nisbətini dəyişməklə alınan butadien-nitril 

polimerlərinin xassələrini lazımi olan istiqamətdə dəyişmək 

olar. 

Alınan sopolimerin makromolekulu bir-birini əvəz edən 

butadien və akril turşusunun nitrili manqalarından tərtib olunur. 

   [-CH2-CH=CH-CH2 -CH2 – CH-CH2-CH-CH2-CH-]n  

                                                 CN         CH=CH2 

Butadien-nitril kauçuku (sopolimeri) bir neçə markada 

buraxılır:SKN-18, SKN-26,SKN-40 VƏ SKN-50.Burada 

rəqəmlər sopolimerin tərkibində olan akril turşusunun nitrilinin 

faizlə miqdarını göstərir. 

BNK əsasında kompozisiyaların əsas xassələri birləşmiş 

akril-nitrilin miqdarından asılıdır. BNK-da birləşmiş akril 

turşusunun miqdarı artdıqca onların möhkəmliyi, bərkliyi, 

yeyilməyə, karbohidrogenlərdə şişməyə,istilikdən qocalmaya 

müqaviməti artır, elastikliyi şaxtayadavamlılığı xeyli azalır. 

Biz yağa-benzinə davamlı kompozisiya hazırladığımızdan, 

SKN-40  və SKN-50 markalardan istifadə edirik. Çünki akril 

turşusunun nitrilinin miqdarı yüksək olduğundan onun əsasında 
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alınan kompozisiyaların yağa-benzinə müqaviməti daha yüksək 

olur. 

Yağalara və aqressiv agentlərə qarşı davamlığına görə BNK 

müxtəlif yağa-benzinə davamlı rezin texniki məmulatların 

(benzin üçün tutumlar, borular, ara qatları,kipləşdiricilər) 

hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. 

Butadien-nitril kauçuku əsasında alınan məmulatların yağa-

benzinə davamlılığını daha da artırmaq üçün hazırlanan 

kompozisiya qarışığına polivinilxlorid əlavə edilməsi (10-15 

k.h.) məsləhət görülür. 

Polivinilxlorid əlavə edilmiş butadien-nitril kauçuku 

əsasında hazırlanan kompozisiyalardan hazırlanan 

məmulatların yağa-benzinə davamlılığı 10-20%  artır. 
 

 

BUTIL KAUÇUKU ƏSASINDA REZIN 

KOMPOZISIYALARININ HAZIRLANMASI 

 

Tələbə                                                                 Elmi rəhbər 

Ağayev Çingiz Elçin                                prof. K.S.Şıxaliyev 

IV kurs , qrup: 327.5                                                                                

 

Bu işdə əsasən Butil kauçuku əsasında rezin qarışığının 

hazırlanması tədqiq olunmuşdur. Butil kauçuku əsasında 

əsasən şinlərin vulkanizasiyasında istifadə olunan 

diafraqmaların hazırlanmasında istifadə olunur. Rezin qarışığı 

hazırlamaq üçün bu sahədə yerinə yetirilmiş elmi əsərləri 

nəzərdən keçirərək təhlil etdikdən sonra inqrediyentlər 

seçilmişdir. Hər bir inqrediyentin fiziki-mexaniki xassələri 

öyrənilmiş və sonra ondan istifadə olunmuşdur. Rezin qarışığı 

laboratoriya vərdənəsində hazırlanmışdır.  Vərdənənin valları 

arası boşluğa kauçuk daha sonra isə digər komponentlər əlavə 

olununaraq 30-40
o
C temperaturda 12 dəq müddətində bircins 
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sistem alinana qədər qarışdırılmışdır. 

            Butil kauçuk  əsasında əsasən istiyədavamlı rezinlər 

alınır. Apardığım elmi tədqiqat işləri nəticəsində Butil kauçuku 

əsasında diafraqma rezinləri almaq üçün reseptdə bəzi 

dəyişikliklər edərək rezin qarışığı alınıb. Alınan rezin qarışığı 

aşağıdakı resept üzrə hazırlanmışdır. 

 

RESEPT 

 

 

SULFAT ANİONUNUN TİTAN DİOKSİDİN FAZA 

TƏRKİBİNƏ TƏSİRİ  

 

Tələbə:                                                     Elmi rəhbər:  

Bayramov Hüseyn                                 k.f. e.d. Hüseynova E.A. 

Qrup: 343.6 

  

Titan dioksidin dörd sayda diafraktoqramları tədqiq 

edilmişdir: verilmiş sənaye növü; sulfat anionunda 

modifikasiya edilmiş sənaye növlü; alkoksiddən kül-gel 

 

İnqrediyentin adı 

 

100k.h 

kauçuka, 

k.h 

Kütlə 

payı 

% 

Rezin 

qarışdırıcı 

Vərdənələrdə 

k.h. 

BK-2045 

PVX-E62 

MQF-9 

Fenolformaldehid 

qətranı 

ZnO 

Petrolatum 

Stearin turşusu 

Texniki karbon 

300 

1,6 

0,1 

5,7 

 

6,0 

1,0 

0,1 

25 

56,3 

0,96 

0,11 

3,77 

 

3,94 

1,13 

10,71 

11,26 

113,0 

- 

- 

- 

 

7,90 

2,26 

39,6 

22,6 

- 

1,0 

0,12 

4,0 

 

Cəmi 343,34 91 191,01 5,12 
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metodikası ilə əldə edilmiş dioksid titanı; eləcə də onun sulfat 

anionu ilə modifikasiya edilmiş analoji növü. Rentgen 

flüoresent analizin verilənlərinə əsasən TiO2-in bütün 

araşdırılan nümunələri başlıca anatazanın (JCPDS 01-086-

1156) kristallik  quruluşuna malikdir  

Sənaye əhəmiyyətli sulfat anionunun daxil edilməsindən 

sonra 2θ = 29-32° və 43° aralığında yeni reflekslərin yaranması 

və elə bu sahədə geniş qallonun yaranması hesabına difraksiya 

şəkli dəyişir, bu isə göründüyü kimi yeni amorf titan-sulfat 

fazasının formalaşması ilə şərtləndirilir. Anatazanın kristallik 

quruluşu, xüsusilə də (IV) valentli titanın ion radiusu sulfat – 

aniona nəzərən daha az olduğundan, titan dioksidin kristallik 

qəfəsdə stabilləşməsi istisna edilir və çox güman ki sulfat 

anionları hopdurma şərtlərində blokların arasında mövcüd 

sərhədlərin aralığında yerləşir. 

Titan dioksidin kül-gel modifikasiyası 8.33, 6.19, 5.71, 

4.21, 2.72 və 2.51 Å müstəvi arası məsafələri ilə 2θ = 10-25° 

və 32-35° aralığında yeni reflekslərin təzahürü ilə müşayət 

edilir, bu isə rentgenoqrafik bazasına əsasən verilmiş JCPDS 

titanın tetrasulfid növünə (JCPDS 01-076-1715) aid edilir. Bu 

fazanın yaranması verilənlər ilə tam şəkildə uyğunlaşmasında 

Ti
+4 

və S
+3 

ion radiuslarında
 
uyğun olaraq 0,62(0,64) Å və 0,37 

Å bərabərdir.  

İki sayda kristallik fazaların iştirakı: TiО2 (tetraqonal) и 

Ti3S4 (heksaqonal) quruluşların böyük bucaqların tərəfinə və 

uyğun olaraq 27.31, 36.74, 38.19, 41.41, 54.07, 55.01° dərəcə 

ölçülərinin əmələ gəlməsi ilə anatazaya aid edilən bir sıra 

xətlərin yerdəyişməsi, eyni zamanda 54.37°-in refleksinin daha 

aşağı yerdəyişməsi ilə müşayət edilir.  

Beləliklə əldə edilmiş təcrübi verilənlər titan oksidin 
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faza tərkibində sulfat anionlarının təsiri və dərəcəsi 

nümunələrin əldə edilmə üsulundan asılıdır.  

Aktuallıq : Sirkonium, titan, alüminium oksidlərinin 

əsasında anion-modifikasiya edilmiş ultradispers katalitik 

sistemlər izomerləşmə, hidroizomerləşmə, alkilləşmə və 

karbohidrogenlərin krekinq reaksiyalarında geniş tətbiqini 

tapmışdır. Oxşar katalizatorların yaradılmasında perpesktivlik 

misalı qismində sulfat ilə modifikasiya uğradılmış sirkonium 

dioksidi xidmət göstərir, benzin fraksiyalarında baş verən 

izomerləşmə reaksiyaları sənaye aktivliyinə görə təkcə 

xlorlaşdırılmış alüminium oksidinə yer vermir eyni zamanda 

daha texnolojidir: hazırlanma qaydasına  görə maliyyə 

baxımından daha ucuz başa gəlir, eyni zamanda  yüksək 

aktivliyi, seçiciliyi və termiki sabitliyi ilə fərqlənir. 
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NEFT-MEXANİKA” BÖLMƏSİ 
 

 

QAYNAQ METALININ KİMYƏVİ TƏRKİBİNİN 

QAYNAQ KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

Magistr:     Elmi rəhbər: 

Bağırov İmran Elman oğlu (məruzəçi)         dos. A. Ə. Quliyev 

II kurs,qrup A4217 

 

Qaynaq metalının tərkibində kimyəvi tərkibi böyükdür 

kristallaşdırma çatışmazlığına qarşı müqavimətinə təsir 

göstərir. Qaynaq metalının bir hissəsi olan bütün elementlər 

şərti olaraq üç qrupa aid edilə bilər. 

Birinci qrup, qaynaq metalının kristallaşdırma 

çatlamalarına qarşı müqavimətini azaldır. Bu elementlər zərərli 

deyilir. 

İkinci qrup, onların birləşməsinə və konsentrasiyasına 

əsasən, qaynaq metalının kristallaşdırma çatlamalarına qarşı 

müqavimətinə müsbət (faydalı qidalar) və ya mənfi (zərərli 

təsirlər) təsir göstərən elementlərdən ibarətdir. 

Üçüncü qrup, mövcudluğu, qaynaq metalının 

kristallaşma çatlamalarına qarşı müqavimətini təsir etməyən 

elementlərdən ibarətdir. 

Kükürd zərərli elemetdir. Qaynak metalında kükürdün 

miqdarının artması kristallaşdırma çatışmazlığına qarşı 

müqavimətini kəskin azaldır. Kükürd qatı dəmirdə praktiki 

olaraq həllsizdir və buna görə qeyri-metal sulfid birləşmələri 

şəklində olur. Kristalizasiya çatışmazlığının kükürddən 

meydana gəlməsinin birbaşa səbəbi qaynaqlı metal 

kristalitlərinin sərhədləri boyunca yerləşən aşağı temperaturlu 

sulfid birləşmələridir. 

İqtisadi səbəblərdən qaynaq materiallarında, xüsusilə də 

qaynaq birləşmələrində kükürdün miqdarının azaldılması daha 

məqsədə uyğundur. Qaynaq birləşmələrində kükürdün miqdarı 
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0.04-0.02% tərkibinində məhdudlaşdırır. Ərintilərin bəzi 

növlərində bu limit 0.015% təşkil edir. Elektrod örtüklərində və 

qaynaq axınındakı kükürdün miqdarı ciddi şəkildə məhduddur. 

Fosfor tez-tez qaynaq metalının kristalizasiya 

çatlamalarına qarşı müqaviməti üçün zərərli bir təsirə malikdir 

və xüsusilə aşağı temperaturda metalın sərtliyində kəskin 

azalmaya gətirib çıxarır. Fosfor konsentrasiyası nə qədər 

yüksəksə və bərk metal halında onun həllolma səviyyəsi aşağı 

olur. 

Austenitdə fosforun ferritin həllolmağına nisbətən daha 

az həll olduğundan, fosfordan kristallaşdırma çatışmazlığının 

meydana gəlməsi riski daha çoxdur. Metalın kristallaşmasının 

erkən mərhələlərində, austenitlə yanaşı ferrit də meydana 

gətirərsə, krekinq riski əhəmiyyətli dərəcədə azalır, fosforun 

əksəriyyəti metalda həll olunur. 

Fosfor, qaynaq metalınına elektrod metallarından və 

örtükləridən daxil edilir. Qaynaq metalında fosfor tərkibinin 

0,05% -dən çox olmamasına, legirli poladlarda isə 0,03% -dən 

çox olmamasına icazə verilir. ГОСТ 2246–70-ə əsasən qaynaq 

birləşmələrində fosfor tərkibi 0,04% -dən çox olmamalıdır. 

Karbon, qaynaq metalının əhəmiyyətli element sayılır. 

Eyni zamanda, qaynaq metalının kristalizasiya çatlamalarına 

qarşı müqavimətinə kəskin mənfi təsir göstərir. Karbon kükürd 

və fosforun zərərli təsirlərini artırır. Karbon qaynaq metalını 

bazadan, elektroddan və ya doldurucu metallardan daxil edilir. 

Qaynaq metalında karbon tərkibinin azaldılması qaynaq 

birləşməsinin keyfiyyətini artır. 
Karbonun ekvivaletinin miqdarından asılı olaraq poladın 

qaynaq edilmə qabiliyyəti aşağıda göstərilmişdir: 

1. Cekv<0.2-dən az olduqda poladın qaynaq edilmə qabiliyyəti 

yaxşıdır; 

2. Karbon ekvivalentliyinin qiyməti  0.2-dən çox, 0.35-dən az 

olduqda poladın qaynaq edilmə qabiliyyəti qənaətbaxş hesab olunur; 

3. Karbon ekvivalentliyinin qiyməti  0.35-dən çox, 0.45-dən az 

olduqda poladın qaynaq edilmə qabiliyyəti məhdud ölçüdə olur; 
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4. Bu qiymət 0.45-dən yüksək olarsa, poladın qaynaq edilmə 

qabiliyyəti zəifləyir. 

Ədəbiyyat sıyahısı 
1. Занковец, П.В. Анализ состояния качества и 

конкурентоспособности сварочной продукции. Стратегические и 

тактические методы и средства обеспечения качества сварных изделий 

/ П.В. Занковец // Сварка и родственные технологии. Проблемы и пути 

обеспечения качества: сб. докладов IV Межд. симпозиума. – Минск, 

30.03.2005. – С. 8 – 13.  

2. Занковец, П.В., Здор, Г.Н., Шелег, В.К. Количественные 

показатели дефектности и оценка качества сварных соединений / П.В. 

Занковец и др. // Весцi  НАН Беларусi. Сер. фiз.- тэхн. навук. – 2004. – 

№ 2. – С. 118 – 122.  

3. Занковец, П.В., Шелег, В.К., Денисов, Л.С., Бербасова, Н.Ю., 

Павлюк С.К. Совершенствование технологических процессов и 

оптимизация качества сборочно-сварочных работ / П.В. Занковец и др. 

– Мн., 2004. – 343с. 

 

POLADIN TƏRKIBINDƏ OLAN QEYRI-METAL 

İÇQARIŞIQLAR VƏ ONLARIN 

KƏNARLAŞDIRILMASI YOLLARI 

 

Tələbə:                                                        Elmi rəhbər: 

Sultanova  Çimnaz R.                                  A.V. Şərifova 

III kurs, qrup 457.6 

 

Bərkimiş metalın strukturunda müşahidə edilən qeyri-

metal  içqarışıqlar əsasən oksidlər, metalda olan elementlərin 

kükürdlü və nitrid birləşmələridir. Poladın tərkibində olan 

qeyri-metallik birləşmələr əksər hallarda kifayət qədər möhkəm 

deyil, kövrəkdir və bu poladın xassələrini aşağı sala bilir. 

Böyük içqarışıqlar bəzən çatların əmələ gəlməsinin 

başlanğıcı olur, bu hal detalların əsasən müntəzəm olaraq 

təkrarlanan gərginliklər və ya böyük termiki və struktur 

gərginlikləri şəraitində müşahidə edilir. 
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Poladlarda qeyri-metal daxilolmalar həmçinin struktur 

təşkiledicilərin qeyri-bərabərliyinə səbəb olur. Tədqiqatlarda 

təsdiq olunmuşdur ki, xassələrin anizotropiyasına gətirib 

çıxaran quruluş metalın qeyri-metallik daxilolmalarla 

çirklənməsi ilə əlaqədardır [2]. Bu daxilolmalar metalın 

bütövlüyünü pozur və gərginlik konsentratoru kimi təsir 

göstərir, mənfi təsiri isə əsasən müntəzəm təkrarlanan 

qızdırılma və soyudulma proseslərində - bu içqarışıqların 

çatların yaranma mənbələrinə çevrildiyi vaxt göstərirlər. 

Hazırda qeyri-metal  içqarışıqların aşkarlanması, qeyri-

metal içqarışıqlarla çirklənmənin qiymətləndirilməsi metodları 

və onların  metal  daxilindən  kənarlaşdırılması  yolları 

araşdırılır [1]. 

Qeyri-metal içqarışıqlarla mübarizə yolları onların metal 

daxilinə düşmə mümkünlüyünü azaldan şəraitlərin yaradılması 

ilə müəyyən olunur [3]. Belə ki, yaxşı oksidləşmə, əlavələrin 

tamamilə həll olması, metalın sobada lazımı qədər saxlanması, 

metal və posanın kifayət qədər maye axıcılığı, posanın tərkibi, 

maye metalın tökməzdən əvvəl vakuumlaşdırılması və s. kimi 

amillər metalın tərkibində qeyri-metal içqarışıqların miqdarının 

azaldılması üsullarındandır. 

 

Ədəbiyyat 

1. Quliyev A.Ə. Metal və ərintilərdə qeyri-metal içqarışıqların mikrostruktur 

analizi. Metodik vəsait, Bakı, ADNA-nın nəşri, 2002, 30 səh 

2. https:// metallurgicheskiy.academic.ru 

3. www/bibliotekar.ru 
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DOYMUŞ SU BUXARIN TƏZYIQININ SUYUN 

QAYNAMA TEMPERATURUNDAN 

ASILILIĞIN TƏYINI 

Tələbə:                                                               Elmi rəhbər:              

Əhmədov Sənan İlqar oğlu                       dos. Əhmədov Ə.S.           

 IV kurs, qrup 451.5                                           Qasımova C. 

 

Müzakirəyə təqdim olunan məruzə buxarlar bəhsinə aid 

olub,doymuş su buxarının təzyiqini,suyun qaynama 

temperaturundan asılılığını təcrübi  tətqiqat üsulu ilə 

öyrənilməsi nəzərdə tutulub.Bu məqsədlə xüsusi qurğu 

quraşdırılmışdır. 

Qurğunun sxemi qalın 

divarlı qabdan (avtoklavdan) 

ibarət olub onun üzərində 

temperaturu ölçmək üçün 

termometr və təzyiqi ölçmək 

üçün isə manometrdən 

,cərəyanı ölçmək üçün isə 

voltmetrdən istifadə 

edilir.Avtoklavın içərisinə 2 litr 

su doldurulur. Avtoklavın aşağı 

hissəsində qızdırıcı spiral 

yerləşir hansıki qabın 

içərisindəki suya istilik vermək 

üçün. 

Aparılan təcrübələr nəticəsində:doymuş maye,nəm 

buxar,quru doymuş buxar və qızışmış buxar əmələ gəlməsi 

tətqiq edilmişdir. 
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MÜASIR QAZIMA QURĞULARINDA TƏTBIQ 

OLUNAN ƏYLƏMƏ SISTEMLƏRININ TƏDQIQI 

 

Magistr:                                                    Elmi rəhbər: 

Tahirzadə Emil Naib oğlu                         prof. Ə.M. Əliyev 

I kurs, qrup A4318 

 

Maşın və mexanizmlərin hərəkətli bəndlərinin sürətini 

azaltmaq, tənzimləmək və tam dayandırmaq üçün müxtəlif 

əyləmə sistemlərindən istifadə olunur. Maşın intiqallarında 

əyləmə sistemləri adətən mühərriklə ötürmə sistemləri arasında 

yerləşdirilir. Belə olduqda az əyləmə momenti tələb 

olunduğundan konstruksiyanın çəkisi və əndazə ölçüləri də 

kiçik alınır. Belə ki, çoxsaylı fırlanan hissələri dayandırmaq 

tələb olunmur. Lakin elə konstruksiyalar var ki, məsələn 

qazıma bucurqadları, şaxta qaldırıcıları, addımlayan 

ekskavatorlar və s., əyləc quruluşları aparılan valda yerləşdirilir 

və bu halda əyləcə qədər olan bütün fırlanan bəndlərin kinetik 

enerjisi dəf etmək tələb olunur. Daha çox əyləmə momenti 

tələb olunduğundan konstruksiyanın ölçüləri və çəkisi böyük 

alınır. 

Əyləmə quruluşlarını seçərkən üç əsas məsələyə diqqət 

yetirmək lazımdır: 

1) Tutub – saxlama əyləcləri. Yükqaldırıcı quruluşlarda 

yükü asılı halda saxlamaq və onun yerini dəyişdirmək tələb 

olunur. Qazıma bucurqadlarında baltaya oxboyu yük verərək 

qazımanı davam etdirmək, endirib-qaldırma əməliyyatı zamanı 

boru kəmərini asılı halda saxlamaq tələb olunur. Statik şəraitdə 

belə əyləcləri tətbiq etmək üçün əyləc diskinin xarici səthinin 

çirklənməsinin mümkünlüyünü, əyləc kündələri səthinin hava 

axını ilə soyudulmasının kifayət etməsini, kündənin 

materialından asılı olaraq təhlükəsizlik əmsalının qənaətbəxş 

olmasını və digər tələbləri dəyərləndirmək lazımdır. 

2) Dinamiki və qəza əyləcləri. Dinamiki rejimdə əyləclər 
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maşının bütün hərəkətli hissələrinin dayandırmalıdır. Əksər 

hallarda bu funksiya tutub-saxlama funksiyası ilə birləşdirilir. 

Bu halda əsas hesablamalar işçi temperaturun, enerjinin 

yayılmasının və kündələrin gözlənilən istismar müddətinin 

dəyərləndirilməsi üçün aparılır. 

3) Fasiləsiz təsirli dartı əyləcləri. İstehsalatın tələblərinə 

görə bəzən fasiləsiz burucu moment, yaxud avadanlıqdan 

keçən materialın gərilməsi təmin olunmalıdır. Misal olaraq 

dartı hesablamalarını göstərmək olar. Belə hallarda zəmanət 

üçün əyləc kündələrinin xidmət müddətinin müvafiq olması 

əsas tələb kimi qarşıya qoyulmalıdır. 

Əyləcləri seçdikdə əyləmənin hesablanması əsas mərhələ 

hesab olunur. İlk növbədə əyləmənin aşağıdakı göstəriciləri 

müəyyən olunmalıdır: sıxma qüvvəsi; əyləmə qüvvəsi; əyləmə 

momenti.  

Əyləmə üçün aparılan hesablamaların əsasında 

aşağıdakılara zəmanət verilməlidir: 

 dayanmış vəziyyətdə yükü asılı halda saxlamaq üçün kifayət 

qədər əyləmə momentinə malik olmalı; 

 dinamiki dayanmalarda yaranan enerjinin paylanması əyləc 

kündələrinin işçi oblastı üçün məqbul olmalı; 

 əyləc diskinin işçi temperaturu əyləmənin zəifləməsinin və 

məhsuldarlığın azalmasının qarşısını almaq üçün nəzarət 

olunmalıdır. 

 

POLAD BORU KƏMƏRI MATERIALLARINDA 

STRUKTUR VƏ XASSƏLƏRIN DƏYIŞDIRILMƏSINDA 

TERMIKI EMAL TEXNOLOGIYASININ TƏDQIQI. 

 

Magistr:                                                           Elmi rəhbər: 

Abbasova Aygün Nazim                                 A.Ə.Quliyev 

I kurs qrup 4218                 

 

Hal-hazırda temperaturun yüksəldilməsi buxar boru 
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xətlərində tətbiq olunan polad materialların yaradılmasında 

materialşünaslıq qarşısında böyük tələblər qoyur. 

Temperaturun yüksəldilməsi bahalı və çətin tapılan nikel, 

volfram, molibden və s. legirləyici elementlərdən istifadə 

etmək zərurətini yaradır. Muasir vaxtda buraxılabilən 

gərginliklər cədvəlinə əsaslanaraq qazan və boruxətlərinin 

elementləri hesabatı 200 yaxud 300 min saat zəmanət verir. 

Hesabi xidmət vaxtı 200 min saat olan buxar kəmərləri 

istismara buraxılır. 

Texnoloji proseslər və istismar şəraiti struktura və 

metalın möhkəmlik xassələrinə birbaşa təsir edir. Ən böyük 

diqqət boru kəmərində yaxud qazanda qaynaq birləşmələrinin 

struktur və xassələrinə verilir. Yüksək temperatur və təzyiq 

altında gedən proseslərdən biri qaz korroziyasıdır. Bu növ 

şəraitdə istismar olunan qəlpəyədavamlı poladların struktur və 

xassələrin öyrənilməsi və onlarda baş verən mikroqüsurların 

aradan qaldırılması ən muasir bərpa proseslərindən biri sayılır. 

Boru xətlərinin mikroməsamələrin aradan qaldırılması ən vacib 

məsələlərdən biri kimi qiymətləndirilir.  

Əyilmiş sahədə struktur və xassələrin öyrənilməsi 

12XM1Ф, 12Х1МФ markalı polad borularda tətbiq edilmişdir. 

Burada bərpaedici termki emal tədbiq edilmişdir. Boruların 

əyilmiş sahəsində lazer texnologiyasıyla emalıda nəzərdən 

keçirilmişdir. Termiki emalla materialın strukturunda yaranan 

məsamənin bərpa edilməsi ilə yanaşı əyilmiş borunun səth 

qatında lazerlə əritmədən tablandırma böyük effekt alınmasına 

səbəb olur. Nəticədə əyilmədə dözümlülük həddi 70-80% 

yüksəlir, eyni zamanda toxunan dözümlülük həddi isə 60-70% 

artır. Bu yüksəliş materialda martensit strukturunun yüksək 

disperslik disperslik dərəcəsilə bağlıdır, ancaq zərbə özlülüyü 

belə bir emalda nisbətən azalır. Ümumilikdə lazer emalı 

mürəkkəb məmulların möhkəmləndirilməsində ən effektli 

metod sayılır. Burada uzunömürlülük yeyilmədavamlılıq 

hesabına əldə edilir. Bundan başqa əldə edilən yorulma 
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möhkəmliyi başqa metodlarla tablandırmada daha üstünlük 

təşkil edir. 

Bərpaedici termiki emal o vaxt əlverişlidir ki, 

mikroskopda görünən məsamələr əmələ gəlməsin. Qapanalıcaq 

məsamənin kritik ölçüsü 2 mkm qəbul edilmişdir. Deyilən 

normada məsamə iştirak edərsə onda bərpaedici termiki emalın 

aparılması çox əlverişlidir. Mikroskopik məsamənin ölçüsü 

2mkn və ondan çox olarsa onda termiki emalın aparılması 

məsləhət deyil. 

Əyilmiş boru kəmərində aparılmış termiki bərpaedici 

emalın nəticəsində istismar zamanı 1-5 mkm ölçülü məsamə 

şəkilli mikrozədələnmələr yayılmağa başlayır və xüsusən belə 

məsamələrdən zəncirvarilərin yaranması məqsədəuyğun 

sayılmır.  
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QUYU ŞTANQLI NASOS QURĞUSUNUN YEYILMƏYƏ 

DAVAMLILIĞININ ARTIRILMASI 

Tələbə:                                             Elmi rəhbər: 

Ağazadə Neman Ramin oğlu          t.ü.f.d. Z.S.Hüseynli 

III kurs,qrup 435.5 

  

Neftin istismarında istifadə olunan quyu ştanqlı nasos 

qurğuları quyu daxilində baş verən proseslərə uyğun olaraq 

layihəndirilirlər. Məhz bu məsələyə uyğun olaraq, müəyyən 

olunmuş iş şəraitinə görə,quyu ştanqlı nasos qurğularının 

yeyilməyə davamlılığı artırılır. 

Müasir dövrdə bir sıra elm sahələrinin inkişafı imkan 

verir ki, quyu ştanqlı nasos qurğularının yeyilməyə davamlılığı 
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quyu daxili şəraitlərə uyğun bir şəkildə artırılsın. 

Verilmiş ideyaya uyğun olaraq, quyu ştanqlı nasos 

qurğularının sorucu klapanının davamlılığı artırılır.Klapanın 

davamlılığının artırılması, ümumilikdə quyu ştanqlı nasos 

qurğusunun davamlılığının artırılmasına imkan verir.Nəticədə 

yüksək iqtisadi səmərəlilik əldə olunur. 

Quyu ştanqlı nasos qurğuları ilə neftin istismarı 

zamanı,quyu daxilində yerləşən neftin tərkibində olan müxtəlif 

ölçülərə malik qum hissəcikləri, sorucu klapanı müəyyən 

müddət ərzində zədələyir. Nəticədə klapanın ümumi 

konstruksiyasında baş verən ölçü dəyişiklikləri, sorulma 

prosesində neftin sızmasına,yəni yenidən quyu daxilinə 

axmasına səbəb olur.Beləliklə neftin yer səthinə qaldırılması 

zamanı onun miqdarında azalma müşahidə olunur. Verilmiş 

işdə məqsəd, sorucu klapanın bərkliyinin artırılması və bunun 

nəticəsində yeyilmənin qarşısının alınmasından 

ibarətdir.Bunun üçün isə klapanın hazırlandığı materialın 

dəyişdirilməsi və onun bərkliyinin artırılması təklif olunur. 

 

                              Ədəbiyyat siyahısı 
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QAZMA ASQISININ ETIBARLILIQ 

GÖSTƏRICILƏRININ ARTIRILMASI 
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İsmayılova Mədinə İlqar qızı              dos. C.N.Aslanov 
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Neft-qaz sənayesində işlədilən avadanlıqlar  istismar  

şəraitindən və iqlim qurşağından asılı olaraq  layihələndirilir. 

Bu  məsələyə əsasən , onların  etibarlılıq göstəriciləri  

təyinatlandırılmış  iş  şəraitinə uyğun təyin olunur. 

Artıq müasir elmin inkişafı avadanlıqların etibarlılıq 

göstəricilərinin bir mühitə yox müxtəlif mühitlər üçün təyin 

olunmasını tələb edir. 

Bu elmi ideaya əsasən qazma  prosesində qazma  

dərinliyindən asılı olaraq  qazma baltasının və trubaburun iş 

rejiminə tətbiq edilməsi anomal proseslərdə onların iş 

qabiliyyətliyinin təmin olunmasına və etibarlılıq 

göstəricilərinin saxlanmasına səbəb olur. 

Bununla da  işçi  proses  davam etdiyində  yüksək  

iqtisadi səmərə əldə edilmiş olur.Bildiyimiz kimi, qazma 

prosesində dərinlik artdıqca 100 metrdən  bir temperatur 3  

artmış olur və dərin quyuların qazılmasında bu dəyişmə  

problem məsələ kimi ortaya çıxır. 

Belə ki, yüksək temperaturda   gilli məhlul keyfiyyət  

xarakteristikasını itirməyə başlayır.Baltanın və quyudibi 

mühərrikin soyudulması çətinləşir.Bu da onların  etibarlılıq 

göstəricilərinin aşağı düşməsinə  səbəb olur.İşin məqsədi 

quyudibi  mühərrikin və baltanın quyuların qazılmasında 

quyunun dərinliyindən asılı olaraq temperatur dəyişməsinə və 

anomal proseslərə dayanıqlıq  göstərilməsinin təmin 

olunmasıdır.Bu prosesin təmin olunması üçün qazma 

qurğusunun asqısına daxil olan quyudibi  mühərrikin və 

baltanın  layihələndirilməsi zamanı onların etibarlılıq  

göstəricilərinin ümumiləşmiş  etibarlılıq göstəricisinə nəzərən 

seçilməsi təklif edilmişdir.Bunun üçün quyudibi  mühərrikin 

ümumiləşmiş etibarlılıq  göstəricilərinin saxlanması üçün  

tədbirlər planı  işlənmişdir. 
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70Х3Г2ФТР və 70X3Г2ВТБ POLADLARININ 

MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ TERMİKİ EMALIN 

TƏSİRİ 

Magistr:                                                            Elmi rəhbər: 

Əliyev Coşqun Müşfiq                                  T.Q.Cabbarov 

I  kurs, qrup  A4218            

    

Tədqiqat üçün 70Х3Г2ФТР və 70X3Г2ВТБ markalı 

poladlardan hazırlanmış nümunələrdən istifadə edilib. 

Poladları “НШТ 0.4/0.32” markalı induksiya sobasında 

əridib diametri 300 mm və hündürlüyü 450mm nümunələr 

alınıb. Sonra nümunələr saniyədə 50  olmaqla (50
 

   
 ) 

1150 -yə qədər pilləli qızdırılıb. Nümunələrin temperaturu 

350   -yə qədər sobanın daxilində soyudulduqdan sonra onlar 

açıq havada soyudulub. 

Nümunələr termiki emala – tablamaya uğradıldıqdan 

sonra mexaniki sınaqlara məruz edilib. Alınmış nəticələr 

istehsalatda daha çox istifadə edilən alət poladları ilə müqayisə 

edilib. Nəticələr cədvəl 1-də verilib. 

Alınmış nəticələrə əsasən tərkibi polad markaları 

möhkəmlik xarakteristikalarına görə indiki dövrdə ən çox 

istifadə edilən alət poladlarını üstələyir. 
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  Cədvəl 1 
Alət poladlarının mexaniki xassələri 

Polad Bərklik, 

HRC 

Möhkəmlik həddi, 

   MPa 

Zərbə özlülüyü, 

KCU, kCoul/m
2
 

60XH 38 1285 67 

45X5MФ 46 1470 103 

5XHM 37 1248 57 

110Г13Л 21 705 29 

70X3Г2ВТP 56 1589 111 

70X3Г2ВТБ 56 1605 159 
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PLASTIK KÜTLƏDƏN  HISSƏLƏRIN PRESLƏMƏ 

ÜSULU ILƏ HAZIRLANMASI 

 

Tələbə:                                                        Elmi rəhbər: 

Bayramova Pərvin M.                                  N.A. Həsənova                  

3 kurs, qrup 449.6 

 

Materialın növündən asılı olaraq,plastik kütlədən maşın 

və cihaz hissələri hazırlamaq üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. 

Ən geniş yayılmış üsul pressləmə ilə detalların hazırlanması 

üsuludur.Plastik kütlədən olan materialların bütün növləri emal 

prosesində yüksək plastiklik keyfiyyəti ilə fərqlənirlər. 

Emaldan sonra heç vaxt öz plastiklik keyfiyyətini bərpa edə 

bilməyən materiallar qrupu termoreaktiv materiallardır. 

Termoreaktiv materiallardan detal hazırlayarkən presləmə və 

tökmə presləməsi üsullarından istifadə edilir. Termoreaktiv 

materiallardan detalların hazırlanması, detalların bütün 

keyfiyyət göstəricilərinin təmin olunması üçün materialların 
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hər biri üçün xüsusi layihələndirilmiş metal press-qəliblərdə 

optimal presləmə rejimləri seçilməklə həyata keçirilir. Press-

qəliblərin konstruksiyası bir ya da bir neçə forma verən səthdən 

ibarətdir. Pressləmə başlıca termoreaktiv materiallara tətbiq 

edilir. Presləmə başlıca termoreaktiv materiallara tətbiq edilir. 

Pressləmə zamanı  toz və ya qırıntı şəkilli materialı qızdırılmış 

qəlibə doldurub təzyiq altında tələb olunan qədər sıxdıqda 

material bərkiyərək lazımi möhkəmlik kəsb edir və qəlib 

şəklini alır.Hissələrin presləmə üsulu ilə hazırlanmasında fenol 

plastikləri geniş tətbiq edilir. Fenol plastiklərinin tərkibində 

fenol formaldehidin rezol qatları və onlara qarışdırılmış  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.1.1. 

 

üzvi,qeyri-üzvi doldurucular əsasdır. Bunların çoxu toz 

şəklində buraxılır.Fenol plastiklərinin geniş istifadə olunan 

markaları : K-18-2 , K-15-2, K-17-2, K-20-2, K-19-2, K-110-2 

və.s . Lak qətranı fenol plastiklərinin əsasını təşkil edir. Burada 

doldurucu ağac unudur. Su, yağ və kimyəvi təsirə məruz 

qalmayan hissələri bu plastiklərdən istifadə edərək 

hazırlayırlar. Şəkil 1 də plastikdən hazırlanan detalların 3d 

printerdə hazırlanmış modelidir 
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BUÇURQADININ QALDIRICISININ TƏMİRİ VƏ 

ƏYLƏNÇİN BƏRPASININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Tələbə:                                                        Elmi rəhbər: 

Məmmədova Məleykə E.                        prof. N.Y. İbrahimov                        

III kurs, qrup 449.6 
 

Əyləc sisteminin tərkibində, əyləc moment qiymətinin, 

əyləc lentlərinin gələn və gedən uclarındakı gətirlmə 

qüvvələrini təyin edilməsi tələb olunur. Alınmış nəticələr 

əsasında konstruksiya elementlərinin hesabı aparılır 

Baraban saat əqrəbi istiqamətində fırlanan  zaman lentin 

barabana sarılan ucunda gərilmə qüvvəsi T, çevik lentin əyləc 

qasnağına sürtünməsi baş verir, bu nəzəriyyəyə əsasən 

aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik 

                                              
Burada e=2.71828 natural (neper) loqarifimlərin əsası;   

 -lentin qasnağının əhatə bucağı, rad ilə ölçülür; 

 -sürtünmə əmsalıdır 

t- lentin barabandan qaçan ucundakı gərilmədəki qüvvəsidir 

P qüvvəsi çevrə əyləcində lentin ucarının gərilməsi 

qüvvələrini fərqinə bərabərdir  

Bucurqadın idarə edilməsi üzvlərinin bütün kronşteynləri 

boltlarla bucurqad çərçivəsinin qarşı tərəfdə eninə tirə 

bərkidilmişdir. Bucurqadda çərçivə iki uzununa və iki eninə 

tirlərdən ibarətdir 
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                                        Şək.1.1.  

                   «ЛТ14-54» qaldırıcısının barabanı 

           «ЛТ14-54» qaldırıcı bucurqadı. Qaldırıcı bucurqad  

ikiqat lentli əyləclə təchiz edilmişdir. Əyləc lenti 1-in ölçü 

ucları xüsusi kronşteynlər 2- nin köməyilə bucurqadın çərçivəsi 

3-ə bərkidilmişdir. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ БУРОВЫХ 

НАСОСОВ 
Магистр    Руководитель 

Мусаев Джамиль Расим о.            к.т.н., доц. А.С. Ахмедов 

I курс, группа R4238 

 Буровой насос является важным звеном в процессе 
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бурения и от показателей надёжности насоса зависит 

эффективность процесса бурения. 

 В данном докладе произведён сравнительный 

анализ буровых насосов различных производителей, их 

преимущества и недостатки. В контексте 

эксплуатационной надёжности было произведено 

выявление наиболее часто изнашивающихся узлов насоса, 

которыми в частности являются  поршень и шток. 

Используя результаты, полученные во время анализа 

данных, нами планируется выполнить упрощённую 

компьютерную симуляцию процесса работы отдельных 

узлов бурового насоса. Также будут рассмотрены 

материалы, применяемые для изготовления различных 

элементов насоса, и их влияние на показатели надёжности 

насоса, благодаря чему будут предложены возможные 

варианты решений для повышения надёжности буровых 

насосов. 

 

BOR NİTRİDİ NANOBORUCUĞU ÖRTÜKLÜ 

PASLANMAYAN POLADLARIN İŞLƏNMƏSİ 

 

Magistr:     Elmi rəhbər: 

Əhmədov Xəlil Rafiq oğlu                         dosent  S.S.Hüseynov 

I kurs, qrup A4218 

 

Örtüklər son zamanlar müxtəlif aqressiv mühitlərdə 

işləyən maşın və avadanlıqların məsul hissələrinə tətbiq 

edilməklə onların etibarlığının, uzunömürlüyünün artırılması 

sahəsində mühüm rol oynamaqla aktual mövzuya çevrilmişdir. 

Hazırda mövcud texnologiyalar əsasında poladların səth 

təbəqəsinin müxtəlif qalınlıqlarda örtülməsi sənayedə geniş 

tətbiq edilməkdədir. Baxmayaraq ki, bu metodlar material 

tutumunu artırmaqla yanaşı xüsusi qurğular və mürəkkəb 

texnoloji ardıcıllıq tələb edir. 
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Bu sahədə yeni tendensiyalar və müasir 

nanotexnologiyalar əsasında aparılan tədqiqat işi paslanmayan 

poladların səth təbəqəsinin bor nitridi nanoborucuğu ilə örtük 

çəkilməsi mövzusuna həsr edilmişdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi 

paslanmayan poladın tabalma ilə bor anhidridi və bor 

qarışığının ammonyak mühitində 1200-1300 
0
C-də bor nitridi 

nanoborucuğunun alınma texnologiyasından ibarətdir.    

Nanoörtüyün alınması buxar-maye-bərk mexanizmi ilə 

baş vermişdir. Tədqiq edilən nümunələrin skanedici elektron 

mikroskop vasitəsilə strukturu çəkilmiş, rentgen difraktometrdə 

isə fazalar müəyyən edilmişdir. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, təklif edilən 

metodla bor nitridi nanoborucuğunun sintezi zamanı əvvəl bor 

anhidridi və bor qarışığı, sonra isə paslanmayan polad 

katalizator rolunu oynayır. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

БАТТЕРФЛАЙ 

  Магистр,                                            Руководитель 

 Ибрагимова Фидан  Илхам  гызы      дос.Асланов Дж.Н. 

 группа R 4117 

 

Используемые в нефте-газовом промысле и 

различных областях промышленности задвижки 

Баттерфляй широко используются в области водяного 

пара. Из-за влияющей периодически  переменной силы 

уплотнительные элементы этих задвижек, за счет  

агрессивной среды и твердых частиц, выходят из строя из-

за усталости и абразивного износа.За счет давления 

уплотнительный элемент подвергается повторно 

переменной деформации, и за счет этой повторной 

деформации внутри уплотнительного  элемента 

образуются микротрещины(рис.1) А так же, за счет 

находящихся  в жидкости твердых частиц, является 

причиной быстрого абразивного износа уплотнительного 

элемента 

                                    

                                                          

                  

 

 

 

 

Целью исследовательской работы является 

повышение долговечности уплотнительного элемента  

задвижки Баттерфляй путем усовершенствования этих 

уплотнительных элементов. 

Для достижения цели конструкция уплотнительного 

элемента изменена  и изготовлена из двух частей. 

Первая  часть состоит из мягкой резины, имеющей 
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способность повышенной эластической деформации, а 

вторая часть изготовлена  из элемента упрочненной 

резины. Поскольку вторая часть  находится в контакте с 

открытой жидкостью,  защищает первую часть от ударов 

воздействующих абразивных частиц. 

В конечном итоге повышаются долговечность 

уплотнительного элемента и показатель  надежности 

задвижек Батерфляй. 

 

Литература 
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2.  Исследование непараллельного изнашивания задвижек 

на запирающих узлах. 

      Асланов Дж. Нураддин оглы, Ханкишиева Тамилла 

Узеир кызы 
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“ENERGETIKA” BÖLMƏSİ 

BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİ ARASINDA 

GEOTERMAL ENERJİNİN YERİ 

 

Magistr:                                                        Elmi rəhbər: 

Abızadə İsmail Cabir oğlu                         dos. S.Ş.Babayeva        

II kurs, qrup A5317  

 

 Dünya təcrübəsi göstərir ki, bərpa olunan enerjidən 

istifadə edən ölkələr enerji çatışmamazlığı problemini daha 

müvəffəq həll edirlər. Bərpa olunan energetikanın texniki və 

qanunverici bazası inkişaf etdikcə ,bu enerji növündən istifadə 

ilə elektrik stansiyalarının inkişafı geniş vüsət alır. Aydın 

məsələdir ki, bu tendensiya inkişaf edərək, dünya energetik 

bazasına öz töhvəsini verəcəkdir. Azərbaycan Respublikasında 

da, möhtərəm Prezidentimiz, Cənab İlham Əliyev tərəfindən 

təsdiqlənmiş “ Azərbaycan Respublikasında alternativ və 

bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında dövlət 

proqramı “ elektrotexnika sahəsində inkişafa təkan verən 

amillərdən oldu. 

 Məlumdur ki, üzvü yanacaq olan neft, qaz və kömür 

daimi deyil. Təbiət onların min illiklərlə hasil etsə də, onlar yüz 

ilə istifadə olunub tükənirlər. Yalnız uzaqgörən siyasəti olan 

dövlətlər gələcəkdə enerji böhranı yaşamamaq üçün alternativ 

energetikanı inkişaf etdirməsini öz qarşılarına prioritet məsələ 

kimi qoymuşlar. 

 Bərpaolunan enerji mənbələri arasında geotermal 

enerjinin yeri böyükdür. Geotermal enerji dedikdə ,yerin 

təkində olan bərk, maye və qaz halında olan işçi cismlərin 

hesabına elektrik və istilik enerjisinin hasilatı nəzərdə tutulur. 

Yalnız yerin 3 km dərinlikdə 1000 coul istilik varki, bu da, 

elektrik enerji hasil etməyə yetərlidir. Bütün geothermal 

ehtiyatlar alternativ enerji mənbəyi kimi istifadəyə imkan 

yaradır. Dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq ,demək olar 
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ki, buxarın və termal suların enerjisi geotermal enerjinin 

əsasını təşkil edir. Geotermal energetikanın əsas müsbət 

cəhətlərindən biri onun praktiki olaraq tükənməməsidir. 

Bundan başqa bütün dünya üzrə geniş miqyasda paylanmasıdır. 

Energetikanın bu sahəsi günün və ilin vaxtından, və ətraf 

mühitdəki şəraitdən qətiyyən asılı deyil. Digər enerji 

növlərindən fərqli olaraq çox böyük iqtisadi xərclərə ehtiyac 

duyulmur. Ekoloji cəhətdən təmizdir. Mənfi cəhətlərindən biri 

buxarla bərabər istilik mənbəyindən çıxan zəhərli maddələrin 

su hövzələrinə atılmasıdır. Bunun da qarşısı mənbədən 

çıxarılan suyun yenidən mənbəyə qaytarılması ilə alınır.  

 Sənayedə ilk dəfə geotermal enerjidən istifadə etməklə, 

1904-cü ildə  (İtaliya) Larderello şəhərində 10 kVt gücündə  

elektrik generatoru quraşdırılmışdır. 1916-cı ildə İtaliyada gücü 

7.5 kVt olan geotermal elektrik stansiyası istifadəyə 

verilmişdir. Daha sonra ABŞ, Yeni Zenlandiya, Yaponiya, 

İslandiya və s. geothermal enerjidən istifadə edən ölkələrə 

çevrilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının da neft və qaz istehsal 

edən ölkələr arasında böyük nüfuz sahibi olmasına 

baxmayaraq, geotermal enertjinin inkişafı, istifadəsi 

gündəmdədir. Respublikanın bir çox ərazilərində geotermal 

enerji mənbələri çoxdur. Tədqiq olunan geotermal 

mənbələrdən dərinliyi 3200-4500 m, debiti 20.000   , 

temperature 72-96  c olan Kürdəmir rayon Carlı su yatağıdır. 

Bu geotermal suyun tam fiziki kimyəvi analizi  aparılmışdır. 

Nəticə etibarı ilə tədqiq olunan su balneoloji və istilik təchizatı 

məqsədilə istifadəsi mümkündür. Burada istilik təchizatı 

sisteminin quraşdırılması  ətrafda yerləşən sanatoriyanın istilik 

təchizatını təmin edə bilər. Həmçinin bu sudan  yaxın 

ərazilərdə yerləşən istixanalarda istiləşdirmə məqsədilə istifadə 

oluna bilər. 
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DƏNİZ SUYUNUN ABSORBSİYA İSTİLİK NASOSLU 

ŞİRİNLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNİN RİYAZİ MODELİNİN 

İŞLƏNİLMƏSİ 

 

Magistr:                                                Elmi rəhbər:  

Mahmudova Elnurə Elçin qızı       prof. M.M.Ağamalıyev 

II kurs, qr. A5317 

 

Tədqiqatın məqsədi dəniz suyunun absorbsiya istilik 

nasoslu (AİN) şirinləşdirmə sisteminin tədqiqi üçün onun 

riyazi modelinin (RM) işlənilməsidir. Bu texnologiyanın 

aktuallığı ondan irəli gəlir ki, istilik xərclərinin azaldılmasına 

imkan yaranır. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bəzi məhlulların 

(əksər halda LiBr) durulaşması prosesində böyük miqdarda 

istilik ayrılır və həmin istilik dəniz suyunun şirinləşdirilməsi 

üçün istifadə olunur. 

Dəniz suyunun AİN şirinləşdirmə qurğusunun əsas 

elementləri bunlardır: buxarlandırıcı, kondensator, 

nanosüzülmə modulu, absorber və generator. Belə sistemlərin 

tətqiqi və optimallaşdırılması üçün ilk mərhələdə onların RM-

ləri işlənilir. İstilik energetika sistemlərin RM-ləri dedikdə 

istilik və maddi balans tənlikləri, gizli buxarlanma istilik 

tənliyi, istilik ötürmə tənliyi və digərləri başa düşülür. 

Sistemin analizi göstərir ki, RM-ə bir neçə qrup tənliklər 

daxil edilməlidir. İlk növbədə bütün sistemin axınlara və 

duzlara görə maddi balans tənlikləri, eləcə də buxarlandırıcıdan 

üflənən məhlulun maksimal konsentrasiyasını hesablamağa 

imkan verən tənliklər. Ərpin qarşısını almaq üçün sistemdə 

nəzərdə tutulmuş nanosüzülmə modulunun su sərfinin və 

duzluluğunun arasında asılılıqları əks etdirən tənliklər. 

Bunlarla bərabər buxarlandırıcının və kondensatorun istilik və 

istilik-konstruktiv hesabını aparmaq üçün RM-ə müvafiq 

maddi və istilik balans tənlikləri daxil edilmişdir. Absorberin 

və generatorun hesablanması üçün RM-ə LiBr məhlulunun 
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xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq maddi və istilik balans tənlikləri, 

eləcə də bir sıra digər tənliklər daxil edilmişdir. Buxarlandırıcı, 

kondensator, absorber və generatorun qızma səthlərini 

hesablamaq üçün RM-ə istilik ötürmə əmsalının temperaturdan 

asılılığını əks etdirən tənliklər nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu tənliklərlə bərabər RM-ə sistemin əsas çıxış 

göstəricilərini xarakterizə edən aşağıdakı tənliklər daxil 

edilmişdir: 

 Faydalılıq göstəricisi (performance ratio) yəni 1 kq 

hərəkətetdirici buxarın hesabına alınan distillatın miqdarı; 

 Dəniz suyunun xüsusi sərfi, yəni 1 kq distillat almaq üçün 

tələb olunan dəniz suyunun sərfi; 

 Buxarlandırıcı və kondensatorun xüsusi səthi sahəsi və s.  

Riyazi modelin tədqiqi üçün sistemin giriş dəyişənləri 

kimi dəniz suyunun temperaturu, buxarlandırıcıdan üflənən 

suyun sərfinin payı, nanosüzülmə modulunun permeata görə 

çıxımı, buxarlandırıcıya verilən qızdırıcı buxarın temperaturu 

qəbul edilmişdir. 

Tədqiqatları kompyuter simulasiyası ilə həyata keçirmək 

üçün hesablama blok-sxemi tərtib edilmişdir və Pascal dilində 

proqram işlənilmişdir. Növbəti mərhələdə həmin proqram 

vasitəsilə hesablamaların yerinə yetirilməsi və sistemin əsas 

giriş dəyişənlərinin çıxış texnoloji göstəricilərinə təsirinin 

tədqiq edilməsi nəzərdə tutulur. 

 

NANOSÜZÜLMƏ VƏ ANİ QAYNAMA ÜSULLARI 

ƏSASINDA XƏZƏR DƏNİZİ SUYUNUN 

ŞİRİNLƏŞDİRİLMƏ TEXNOLOGİYASI ÜSULLARI 

 

Tələbə:                                               Elmi rəhbər: 

Məmmədov Fuad İlqar                      prof. M.M .Ağamallyev 

IV kurs, qr.571.5 

Dünən bir çox regionda olduğu kimi Azərbaycanın 
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Abşeron yarımadasında şirin su çatışmazlığı yaşanır. Dünya 

praktikası göstərir ki, bu problemin həllinin səmərəli yolu 

dəniz suyunun şirinləşdirilməsidir.Tədqiqatın məqsədi Xəzər 

dənizi suyunun yüksək ərp əmələ gətirmə qabiliyyətini nəzərə 

alaraq müasir nanosüzülmə və ani qayma üsulları əsasında 

səmərəli şirinləşdirmə texnoloji sxeminin seçilməsi və 

əsaslandırılması. 

Araşdırılmalar göstərmişdir ki, dəniz suyunun 

şirinləşdirilməsi üsulu ilk növbədə       ərpinin qarşısının 

alınmasıdır. Bu məqsədlə xüsusi ingibitorlar istifadə edilir. 

Amma onların səmərəliyi çox kiçikdir, çünki temperaturun 

təsiri nəticəsində bir hissəsi termolizə uğrayır. Daha səmərəli 

yol dəniz suyunun yumşaldılmasıdır. Bunun üçün iki üsul 

istifadə edilə bilər. Na-kationlaşdırma və nanosüzülmə. 

Sonuncu texnologiya daha “gəncdir” və az tədqiq edilmişdir. 

Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən təzyiq altında dəniz 

suyu membrandan süzülür və ionlardan təmizlənir. 

Nanomembranların selektivliyi ikivalentli ionlara görə 

(             
  ) 98-99% - ə, birvalentli ionlara görə 

(            
 ) 50-60 % - ə çatdığına görə dəniz suyunun 

ərp əmələ gətirən ionlarının dərin təmizlənməsi və növbəti 

mərhələdə şirinləşdirmə prosesində ərpsiz iş rejimi təmin edilir. 

Buraxılış işinin mövzusuna uyğun olaraq dəniz suyunun ani 

qaynama üsulu ilə yüksək temperaturlarda şirinləşdirilməsi 

üçün tərkibində nanosüzülmə modulu olan qurğunun texnoloji 

sxemi seçilmişdir.  

 

DƏNİZ SUYUNUN EKOLOJİ TƏMİZ 

ŞİRİNLƏŞDİRMƏ SİSTEMİNDƏ TERMİKİ 

DİSTİLLYASİYA MƏRHƏLƏSİNİN İŞİNİN TƏDQİQİ 

 

Magistr:          Elmi rəhbər: 

Məmmədoğlu Vüsal         prof. M.M.Ağamalıyev 

II kurs, qr. A5317 
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Dünyanın bir çox regionunda, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının Abşeron yarımadasında içməli (şirin) su 

çatışmamazlığı problemi mövcuddur. Bu problemin həllində 

aktual məsəslələrdən biri dəniz və okean sularının 

şirinləşdirməsidir. 

Mövcud şirinləşdirmə texnologiyalarının çatışmayan 

cəhətlərindən biri prosesdə yaranan qalıq məhlulların su 

hövzələrinə atılması nəticəsində canlı və bitki aləminə vurulan 

ekoloji zərərdir. 

Tədqiqatın məqsədi Xəzər dənizi suyunun ekoloji 

baxımdan təmiz şirinləşdirilməsi üçün çoxpilləli termiki 

distillyasiya qurğusunun tədqiqindən ibarətdir. 

Ədəbiyyat icmalı ilə əsaslandırılmışdır ki, ekoloji təmiz 

şirinləşdirmə texnologiyalarının yaradılması sahəsində aparılan 

işlərin ən səmərəli istiqaməti ZLD (Zero Liquid Discharge) 

adlanan üsul əsasında qalıq məhlullarını tam (duz kristallarının 

alınmasınadək) buxarlandırılmasıdır. Tam buxarlanmaya 

verilən məhlulun minimuma endirilməsi ilə xərclərin 

azalmasına nail olmaq üçün termiki distillyasiya mərhələsində 

yumşaldılmış suyun dərin qatılaşdırılması təklif edilmişdir. 

Buna imkan verən yüksək temperaturlu termiki distillyasiya 

qurğusunun riyazi modeli işlənilmişdir. Model vasitəsilə 

kompyuter tədqiqatları aparılmışdır. Qurğunun pillələrinin 

sayının və texnoloji göstəricilərinin optimal qiymətləri təyin 

edilmişdir. 

 

ELEKTRON MÜHAFIZƏLƏRDƏ GƏRGINLIYIN ANI 

ITMƏSINDƏN RELENIN BLOKLANMASI 

Magistr:                                                        Elmi rəhbər: 

Həşimli Tovfiq İlham oğlu                           dos R.Ə. Muradova 

II kurs, qrup A5137 

 

Rele mühafizə və avtomatika sistemlərində mühafizələr 

cərəyan və gərginlik transformatorlarından daimi olaraq 
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informasiya ilə təmin edir. Qısa qapanmalar artıq yüklənmələr 

zamanı cərəyanın artımı və gərginliyin düşməsi nəticəsində 

mühafizə olunan birləşmənin açarı açılır. Bundan əlavə 

gərginlik transformatorunun  açıq üçbucaq birləşmiş dolağının 

uclarında qeyri – balans gərginliyi yaranır . Yalnız bu,  o vaxt 

baş verir ki, sistemdəki qısa qapanmalar yer ilə əlaqəli olsun , 

yəni qeyri – simmetrik qısa qapanmalar zamanı qeyri – balans 

gerginliyi və cərəyanı yaranır. Şəbəkənin elementlərinin 

mühafizələrinin içərisində xüsusilə distansion mühafizə hem 

cərəyan , həm də gərginlik transformatorlarından informasiya 

tələb edir. Bu  mühafizənin hiss edici orqanı müqavimət 

relesidir və bu səbəbə görə gərginlik transformatoru ilə 

əlaqələnir. Mühafizənin işləmə müddəti müqavimətdən asılıdır, 

müqavimət azaldıqca – qısa qapanma yeri yaxınlaşdıqca 

mühafizənin işləmə müddəti azalır, selektivlik təmin olunur.  

Əgər gərginlik transformatorunun dövrəsində zədələnmə 

olduqda (əsasən bir və ya iki fazada gərginlik itdikdə) , 

mühafizələrin qidalandığı gərginlik transformatorunun hər 

hansı bir dolağında qısa qapanma olduqda və s. arzu 

olunmayan hallarda relelər, xüsusəndə elektron relelər bunu 

qəza halı kimi hiss edir, distansion mühafizə işləyərək 

birləşmələrə açma komandası göndərir.  Yükdaşıyan xətlərin 

birdən açılması, şəbəkədə xoşa gəlməz hallara gətirib çıxarır, 

etibarlılıq göstəricilərini aşağı salır.Nəzərə aldıqdakı distansion 

mühafizə 110 kV və daha yüksək gərginlikli xətlərin 

mühafizəsində quraşdırılır, onda səhv açılmalara yol vermək 

olmaz. Bu kimi xətaların məhdudlaşdırılması vacib şərtdir. 

Gərginlik itməsinə qarşı mühafizəyə bloklanma 

quraşdırmaq ilə istədiyimiz məhdudlaşdırmanı əldə etmək olar. 

Bu iki yolla əldə edilir: elektron relelərə proqram vasitəsilə 

müvafiq tənzimlənmələrin yazılması və bloklayıcı relelərin 

mühafizə sxeminə daxil edilməsi. İkinci üsul həmdə elektron , 

həmdə elektromaqnit relelərdə istifadə oluna bilər 

Elektron relelərin həssaslığı elektromexaniki relelərə 
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nisbətdə daha çoxdur belə ki,elektromexaniki relelər ilə 

qurulmuş mühafizələr üçün gərginliyin itməsindən və ya 

azalmasından başqa yükün qiymətinin relenin qoyuluş həddinə 

yaxın olmasıda şərtdir. Distansion mühafizənin hansı tip 

elektron relelər vasitəsilə ( RED , Micom və s.) qurulmasından 

asılı olmayaraq ümumi şəkildə hamısı cərəyan, gərginlik , idarə 

və komandaların göndərilməsi üçün giriş , çıxış portlarına 

sahibdirlər. Bloklamanın prinsipi açara gedən operativ 

cərəyanın kəsilməsinə əsaslanır , əsasən sabit cərəyanın müsbət 

hissəsində açılma yaradılır. KRB – 12 tipli bloklama releləri 

gərginlik transformatorunun həm əsas, həm də əlavə dolağı ilə 

birləşdirilir. Gərginlik transformatorunun dövrəsində q.q baş 

verdikdə , gərginlik itdikdə KRB – 12 bunu dərhal hiss edir və 

“normal qapalı” kontaktını buraxır, nəticədə operativ cərəyan 

dövrəsini qırır, açara komanda getmir. Relenin “normal açıq” 

kontaktları bağlandıqda siqnal dövrəsi qapanır. Digər bir 

üstünlüyü bu zaman ortaya çıxır. İstənilən vaxt – birləşmənin 

açarı açıq olduqda, mühafizə işdən çıxarıldıqda belə gərginlik 

dövrəsində baş verən zədələnmələr barədə KRB – 12 tipli 

bloklama releləri vasitəsilə məlumat əldə etmək olar.  

 

FOTOELEKTRIK ENERJI SISTEMININ 

SƏMƏRƏLIYININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSININ 

TƏDQIQI 

Tələbə:                                                               Elmi rəhbər:      

Kamalov Rahib Kamran oğlu                      dos. Hüseynov E.N.  

IV kurs  500.5 S  

 

Hazırda dünyada, ələlxüsus da inkişaf etmiş dövlətlərdə 

günəş energetikasından geniş istifadə edilir. Bu sahənin inkişafı 

sayəsində fotoelektrik qurğuların faydalı iş əmsalını 17-20%-ə 

kimi qalxmışdır. Bərpa olunmayan enerji mənbələrinin 

məhdudluğu və ənənəvi elektrik və istilik energetikasında 
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istifadə olunan neft-qaz yanacaqlarının kimya sənayesi 

sahəsində qiymətli material olması, kəsilməz enerji mənbəyi 

olan günəş energetikasının inkişaf etdirilməsini aktual edir. 

Azərbaycan Respublikasında iqlim şəraiti günəş 

energetikasının inkişafı üçün çox əlverişlidir. Belə ki, günəş 

enerjisi tükənməzdir və il ərzində Respublikamızda günəşli 

saatların miqdarı 2400 – 3200 saatdır. Günəş Energetikasından 

istifadənin inkişafı sayəsində Azərbaycanın bir çox 

bölgələrində elektrik və istilik enerjisi ilə problemləri qismən 

həll edə bilər. PV-WATTS  və PV-GİS proqramları vasitəsilə 

qurulacağı yerin coğrafi koordinatlarını və tələb olunan gücü 

verməklə avtomatik olaraq həmin qurğuların hesabatı aparılmış 

və layihəsi hazırlanılmışdır.  

Bakı şəhərinin coğrafi şəraiti üçün aşağıda göstərilən  

 Fiksə olunmuş günəş panelləri 

 Bir oxlu izləyici sistemli günəş panelləri 

 İki oxlu izləyici sistemli günəş panelləri 

sistemlərin illik nəticələri hesablanaraq müqayisə olunub və 

hansı sistemin daha səmərəli olduğu araşdırılmışdır. Bakı 

cografi şəraiti üçün günəş şüalanması statiska göstəriciləri 

əsasında PV-WATTS proqramından istifadə etməklə yanaşı 

sistemin enerji itkilərini və gərginlik düşgülərini hesabatı bir 

neçə proqramlar vasitəsilə aparılmışdır. Nəticədə Bakı şəhəri 

üçün  bir oxlu izləyicisi olan fotoelektrik qurğuların hasil etdiyi 

elektrik enerjisinin miqdarı, fiksə olunmuş fotoelektrik 

qurğulardan 18% və iki oxlu izləyicisi olan fotoelektrik 

qurğuların hasil etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı, fiksə 

olunmuş fotoelektrik qurğulardan 28% çox olduğu müəyyən 

olunmuşdur. 

Ədəbiyyat: 

1)  John McDonald, GE Energy Digital Energy: IEEE PES 

Boston; Smart Grid Series May, 2012. 
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Wilhelm Warta and Ewan D. Dunlop; Solar cell efficiency 
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GÜNƏŞ SU ŞIRINLƏŞDIRICI QURĞUNUN TƏBII 

IQLIM ŞƏRAITINDƏ TƏCRÜBI NƏTICƏLƏRI 

 

Magistr:                                                         Elmi rəhbər:     

Məmmədov Emin Yasin oğlu            Dos. F.F.Məmmədov 

II kurs, qr. A5317 

 

Su həyatın mahiyyəti və insan mövcudluğu üçün əsas bir 

ehtiyacdır. Yerin səthinin təxminən 70% su ilə örtülmüşdür. 

Buna baxmayaraq, dünyada suyun 97 % -nə qədəri, ümumi həll 

olunmuş qatı maddə miqdarı (ppm TDS) milyonda 30.000 

parçaya qədər duzluluq miqdarına malik okeanlardan ibarətdir. 

Yer suyunun yalnız 3% -i içməli sudur. Şirin su tərkibinə 

orqanizmdə həll olunan duzların və digər həll olunan 

maddələrin konsentrasiyaları daxildir. World Health 

Organisation (WHO) məlumatına görə şirin su 500 ppm TDS-

dən az olarkən şirin su kimi adlandırıla bilər. Təmiz suyun 

əksəriyyətini yeraltı su qaynaqlarından, yaxud da çaylar, göllər 

kimi səth suları təşkil edir. Dünya üzrə su tələbi ildə 4 x 1012 

m³-dən yuxarıdır. İllik yer kürəsinin su təlabatı hər on ildə 

təxminən  10-12% arasında artır və  2050 ilə qədər ildə  5 × 
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1012 m³-dan daha çox  yüksələcəyi təxmin edilməkdədir 

(UNESCO, 1999). Get gedə artan ehtiyac əsasında çirkli 

suların şirinləşdirilməsi üçün alternativ yollar axtarılır yeni 

moddellər tərtib edilir. 

Qurğunun daxilində yerləşdirilmiş vanna formalı dəmir 

listin, uzunluğu 29 sm, eni 49 sm, hündürlüyü isə 11,6 sm-dir. 

Və qeyd etdiyimiz formalı list dəmirin etrafını iki qat  

izolyasiya etdikdən sonra, öz formasına uyğun taxtadan 

hazırlanmış qutunun daxilinə yerləşdirilir. Qurğunun uzunluğu 

L = 33 sm, eni B = 54 sm-dir. Maili hazırlandığını nəzərə alsaq 

baş tərəfin  hündürlüyü H = 25 sm  və qarşı tərəfin hündürlüyü  

h= 11,4 sm-dir.  

 

Günəş su şirinləşdirici sistemin dizaynı. 

     
Şəkil.1 Günəş su şirinləşdirici sistemin təklif olunan 

modeli 
Günəş enerjisi maili bir şüşə səthdən keçir. İşci cisim 

kimi istifadə etdiyimiz dəniz suyu üst hissəsi şüşə ilə örtülmüş, 

yan tərəfləri taxta ilə  əhatə olunmuş, içərisi qara rənglə 

boyanmış, dərin olmayan həcmə tökülür. 

Məqsəd: Günəşin istiliyini çəkmək və buxarlanma 

tempraturuna qədər dəniz suyunun isidilməsidir. Sonra su 

buxarı şəffaf örtüyün səthinə yığılır. Bu zaman kondensasiya 

meydana gəlir və kondensasiya edilmiş damcılar maili kəsilmiş 

borulara tökülür və istifadə üçün yığılır. 
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Əlbəttdə ki, modelimizdə mümkün qədər vakum 

yaratmaq əsasdı. Ona görədə biz hava sızma ehtimalı olduğu 

yerlərdə  və şüşə kənarlarında yapışdırıcı maddələrlə kipliyi 

yaradırıq. 

Təcrübədə istifadə olunan dəniz suyu Xəzər dənizinin 

dəniz kənarı ərazisindən götürülmüşdü. 14.06.2018-ci il 

tarixində dəniz suyu təcrübədən keçirilmişdi.Təcrübələrin 

nəticələrini uyğun olaraq cədvəldə verilmişdir. 

 

 

İES – İN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ. 

 

Magistr:                                                         Elmi rəhbər: 

Qurbanzadə Heydər Azər oğlu          prof. K.M. Abdullayev 

II kurs, qr.A5317 

 

Dövrümüzün aktual problemlərindən biri İES – lərin ətraf 

mühitə təsiridir. İES - lərin ekoliji baxımdan ətraf mühitə 
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4 13:18 26 759 6.7 57.6 
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8 14:15 26 759 6.7 62.3 

9 14:30 27 759 6.7 64.5 

10 14:45 27 759 6.7 65.1 

11 15:00 27 759 6.7 64.4 
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göstərdiyi zərərli təsirlər müxtəlifdir. Bunlara misal olaraq 

havaya, suya və torpağa vurduğu zərərləri göstərmək olar. 

İES - lərin istifadə olunması nəticəsində atmosferə bir 

çox qazlar atılır(SO2, NOx). Bu qazlar İES - in istifadə etdiyi 

yanacaqdan asılı olaraq dəyişir. İES - lərin havaya atdığı qazlar 

təkcə insanları deil həmçinin də digər canlılara və bitki 

örtüyünə də  mənfi təsir göstərir. Tüstü borularından atılan 

kükürd və azot oksidləri küləklə birlikdə 2-7 günə atmosferə 

çatırlar. Bu müddət ərzində bu qazlar atmosferdəki su 

hissəcikləri və digər komponentlərlə birlərək sulfat turşusu və 

azot turşusu əmələ gətirirlər. Atmosferdə meydana çıxan bu 

turşular yer üzünə yağış və qarla çatır. Tüstü qazlarından çıxan 

qazların yağış halında yerə qayıtması bitki və heyvanlar üçün 

təhlükə sayılır. Və beləliklə bu zərərli qazlar ikiqat təsir etmiş 

olurlar 

İES - lərdə buxarı soyutmaq üçün çoxlu miqdarda su 

tələb olunur. Su hövzəsindən götürülən su çirklənir və yenidən 

hövzəyə qayıtarıldıqda su hövzəsinin balansı dəyişir. Bu da 

canlılara öldürücü təsir göstərir. Tüstü qazlarının tərkibində 

həmçinin ağır metallarda olur. Bu da yağış suları ilə torpağa 

hopur və ordanda yer altı sulara qarışır.  

Bu məsələlərin həllinə yönəlmiş yollardan biridə ətraf 

mühitin çirklənməsinin qarşısını alınması məqsədilə innovativ 

texnologiyalar tətbiq etməkdir. Bu səbəblə alimlər tərəfindən 

innovativ texnologiyalarin tətbiqinə yönəlmiş tədqiqatlar 

aparılır. 

 

AKTİV İLDIRIMÖTÜRÜCÜLƏRİ VƏ ONLARIN 

TƏTBİQİ PERSPEKTİVLƏRİ 

Tələbə:                                                         Elmi Rəhbər: 

Məmmədli Əhməd Emin oğlu                       dos.E.S.Səfiyev 

II kurs, qrup 530.7E      

                                                 

 Elektrotexnikada ildırımdan mühafizə məsələsi ən vacib 
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məsələlərdən biridir. İstifadə edilən ənənəvi ildırımdan 

mühəfizə sistemlərinin effektivliyi lazımı səviyyədə 

olmadığından,bu problemi həll etmək üçün yeni üsulların 

axtarışına ehtiyac var. Təqdim olunan iş yeni üsulların 

araşdırılmasına həsr olunub.  

İldırım planetimizin atmosferinin geniş yayılmış, daima 

tətqiq olunan maraqlı hadisələrindən biridir. Planetimizdə eyni 

vaxtda təxminən 2000-nə yaxın şimşək çaxır, qasırğalı buludlar 

isə yerə hər saniyə 100-ə yaxın ildırım göndərir. İldırım, 

qasırğalı buludla yer arasında müəyyən gərginlikdə yaranan, 

elektrik yükü daşıyan uzun  qığılcımdır.  

İldırımın obyektə və ya binaya birbaşa dəyməsi insanların və 

digər canlıların cərəyan vurmasına, müxtəlif materialların 

alovlanmasına və əriməsinə, ağacların parçalanması, kərpic və 

betonda çatların əmlə gəlməsinə, kommunikasiya xətlərində 

yüksək potensialın yaranmasına səbəb ola bilər. 

İldırım həmçinin neft-kimya kompleksləri, atom elektrik 

stansiyaları, yüksək gərginlik xətləri   və s. strateji obyektlər 

üçün daha təhlükəlidir. Ona görə də hazırda ildırımdan 

mühafizə qarşısına yüksək tələblər qoyulur. 

Praktikada istifadə edilən ənənəvi ildırımdan mühafizə 

sistemlərinin effektivliyi bizi lazımi səviyyədə təmin 

etmədiyindən bu problemi həll etmək üçün yeni üsulların 

axtarışına ehtiyac duyuruq. 

Hal-hazırda ildırımdan mühafizə sistemində ən çox 

istifadə olunan ildırım ötürücüləridir. Qarşımızda duran əsas 

vəzifələrdən biri ildırımötürücülərini daha da 

təkmilləşdirməkdir. 

Müasir elmi nöqteyi nəzərdən ildırımın dönmə 

mexanizminin qarşılıqlı liderlə əlaqədar olduğu ehtimal edilir. 

Qarşılıqlı lider obyektin yuxarısından ildırımın liderinə qarşı 

hərəkət edir. Liderin kontaktı onların inkişaf prosesini sona 
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yetirir. Qarşılıqlı lider uzun olduqca o ildırımı yerdən daha 

uzaq məsafədə tutur. Beləliklə ildırımötürənlərin effektivliyini 

artırmaq üçün onda mümkün qədər tez qarşılıqlı lider yaratmaq 

və onun maksimal sürətlə inkişafına nail olmaqdır. 

Keçən əsrin ortalarında Fransada radioaktiv ildırımötürənlərin 

yaradılmasına cəhd göstərildi. Bunun üçün ildırımötürənlərin 

ucunda radioaktiv maddəyə malik kapsula yerləşdirildi. 

Məqsəd, şüalanma nəticəsində kapsula ətrafında havanı 

ionlaşdırmaqla elektrik yükü yaratmaq və uzun qığılcım-

qabaqlayıcı və ya qarşılıqlı lider əldə etmək idi. Lakin 

radioaktiv ildırımötürənlərin tətbiqi uzun sürmədi, çünki güclü 

süa mənbəyindən istifadə edilməsi insan həyatı üçün təhlükə 

yaradır, zaəif şüa mənbəyinin effektivliyi isə az olur. 

İldırımötürənlərin ucunda hava, süa mənbəyi olmadıqda belə, 

tac boşalması nəticəsində ionlaşır. 

İonlaşma, qarşılıqlı lider yaradan və praktikada tətbiqini tapan 

aktiv ildırımötürənin yuxarı hissəsində ikidolaqlı induktiv 

sarğac, kondensator, boşaldıcı və hava aralığından ibarət dövrə 

yaradılır. Təsvir edilən sxem şərtidir, aktiv ildırımötürən 

istehsalçıları müxtəlif sxemlərdən istifadə etsə də onların iş 

prinsipi eynidir. 

Aktiv ildırımötürənlərin sınağı laboratoriya şəraitində 

aparılmışdır. Müqayisə üçün aktiv ildırımötürənlə yanaşı adi 

çubuq ildırımötürən də sınanılmışdır. Nəticələr aşağdakı kimi 

olmuşdur: İldırımötürənin hündürlüyü 1m olduqda 20 

boşalmanın hər birini aktiv ildırımötürən qəbul etmişdir; aktiv 

ildırımötürənin hündürlüyü 1m, passiv ildırımötürənin 

hündürlüyü 1,02m olduqda 20 təsirin 19-nu aktiv, 1-ni  isə 

passiv ildırımötürən qəbul etmişdir; aktiv ildırımötürənin 

hündürlüyü 1m, passiv ildırımötürənin hündürlüyü 1,06m 

olduqda 20 təsirin 16-nı aktiv, 4-nü isə passiv ildırımötürən 

qəbul etmişdir. 
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İldırımdan aktiv mühafizə lazer şüası vasitəsilə də həyata 

keçırılə bilər. Bu halda hava lazer şüası ilə optik deşilir, uzun 

lazer qığılcımı yaranır, qarşılıqlı liderin yaranma vaxtını 

azaldır. Lider lazer qığılcımının bir hissəsini tutur və beləliklə 

onun sürəti daha da artmış olur. 

İldırımdan mühafizənin yeni üsullarından biri lazerdən 

buraxılan su şırnağına əsaslanır. Hesab olunur ki, qasırğalı 

buludlara tərəf hündürlüyü 300 m-ə çatan su şırnağının köməyi 

ilə yüklər yerə keçir və beləliklə təhlükəsizlik təmin edilir. Belə 

mühafizənin işə düşməsi avtomatik olaraq, elektrik sahəsinin 

intensivliyinin, qeydedicilər vasitəsilə yüksək qiymətə 

çatmasını qeydə alındıqda baş verir. 

                               

Nəticə 

Aktiv ildırımötürənlər bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal 

və tətbiqi edilməkdədir. Bununla yanaşı aktiv 

ildırımötürənlərin ədəbiyyatlarda və elmi hesabatlarda 

araşdırılması aşağıdakı müsbət nəticələrə gəlməyə imkan verir: 

1. Aktiv ildırımötürənlərdən istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən 

əlverişlidir. 

2. Aktiv ildırımötürənlərin estetik görünüşü onların qoyulduğu 

binalara yaraşıq verir. 

3. Aktiv ildırımötürənlər sadə kontruksiyaya malikdir, 

quraşdırılması asandır. 

4. Aktiv ildırımötürənlər ekstremal şəraitlərdə işləyə bilər. 

5. Aktiv ildırımötürənlər avtonom olaraq, xarici qida mənbəyi 

olmadan işləyə bilər. 

Mənfi nəticələr kimi aşağdakılar qeyd edilə bilər.  

1. Aktiv ildırımötürmə apsorbsiya olunmayıb. 

2. Aktiv ildırımötürənlərin hesablama metodikası yoxdur. 

3. Aktiv ildırımötürənlərin bəyan olunduğu mühafizə zonası 

yoxlanıla bilməyib. 
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KRİTİK TƏZYİQDƏN AŞAĞI TƏZYİQLƏRDƏ 

QAYNAMA PROSESİNİN TƏDQİQİ 

 

Magistr:                                                               Elmi rəhbər:  

Nağıyev Gündüz Elçin oğlu                 dos.Məmmədova C.P 

I kurs, qrup A5318 

 

Texnikanın müxtəlif sahələrində kritikdən aşağı 

parametrlərlə işləyən energetik qurğulardan geniş istifadə 

olunur. Bu qurğuların əksəriyyətində texnoloji proseslər 

mayelərin qaynaması nəticəsində əmələ gəlir. Lakin qaynama 

prosesində istilik yükünün krizisi yaranır, bu da qurğularda 

qəzaya səbəb olur. Buna görə müxtəlif elementlərlə qaynama 

prosesini tədqiq etmək, onun rejim parametrlərindən asılılığını 

öyrənmək aktual məsələlərdən biridir. 

Bu məqsəldə elmi-tədqiqat qurğusunda su və toluolla 

kritik təzyiqdən aşağı təzyiqlərdə təcrübələr aparılmış, tədqiq 

olunmuş və müəyyən olunmuşdur ki, kritik istilik yükünün 

yaranması təzyiqdən, temperaturdan , mayenin boruya giriş 

temperaturundan, kütləsindən, sürətindən və . asılıdır.  

Müəyyən olunmuşdur ki, kritik təzyiqdən aşağı 

təzyiqlərdə, qaynama prosesi zamanı, rejim parametrlərinin 

düzgün seçilməsi bu parametrlərlə işləyən energetik qurğuların 

etibarlı istismarını təmin edir.     

Alınan nəticələr istilik energetik qurğularının istilik 

mübadilə aparatlarında tətbiq oluna bilər. 

 

MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ İLƏ 

ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNİN İŞ REJİMİNİN 

ANALİZİ 

Magistr:                                                         Elmi rəhbər:          

Abduləzizov Rəcəb Aliasab oğlu             dos. Muradova R.Ə. 

II kurs, qrup A5127 

Müasir dövrdə sənayenin, istehsalatın və gündəlik 
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həyatımızın heç bir hissəsini elektrik enerjsiz təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Elektrik enerjisinə artan tələbat və sürətli gedən 

inkşaf elektrik avadanlıqlarına da bir sıra tələblər qoyur. Beləki 

elektrik avadanlıqlarının dəqiqliyi və etibarlılığı onların əsas 

keyfiyyət göstəricilərindəndir. Qoyulan bu kimi tələbləri 

ödəmək üçün istehlakçının keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə 

təmin olunması tələbini ortaya qoyur.  

Müasir sistemlər enerji keyfiyyətini izləmək və bəzi 

hallarda avtomatik olaraq onlara cavab vermək üçün öz 

şəbəkələri boyunca paylanmış faz ölçü vericiləri ( Phasor 

Measurement Units ) adlı sensorlar istifadə edilir. Belə 

şəbəkələr yaratmaqla , Şəbəkədə anomaliyaların sürətli 

diaqnostika və avtomatlaşdırılmış özünü müalicə 

xüsusiyyətlərini enerji sisteminə qazandıra bilər. 

Elektrik şəbəkəsində baş verən dalğalanmalar 

(yarımstansiyalarda baş verən açılmalar, sinxron maşınların 

asinxron gedişi və s.) qeyri-sinusoidallığı artırır və şəbəkədə 

harmonikaların yaranmasına gətirib çıxardır. Elektrik 

enerjisinin istifadəsinin artması ilə daha çox əhəmiyyət 

qazanan enerji keyfiyyəti və uyğunluq həm məhsuldarlığın 

artırılması, həm də istifadə edilən cihazların sağlamlığı üçün 

böyük əhəmiyyət kəsb edən ayrılmaz cütlərdir. Harmonik 

mənbələr, yaranan problemlər və harmonikaların həll yolları 

enerji sistemin keyfiyyətinin artırılmasının əsas şərtlərindən 

biridir. 

Harmonikalari azaltmaq üçün aktiv və passiv olaraq iki 

üsul tətbiq oluna bilər. 

Aktiv metod 

Neytral naqilin en kəsiyinin və kondensatorların cəryanın 

artırılması. 

K-Faktor transformatorlarının istifadəsi.  

Passiv və Aktiv Filter tətbiq. 

Harmonikaləri məhdudlaşdıran ikinci üsulumuz, əlavə 

tətbiqlərə ehtiyac olmadan sistemin dizaynında edilən 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phasor_measurement_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Phasor_measurement_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Phasor_measurement_unit
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dəyişikliklərlə Harmonikaləri azaltmağa çalışmaqdır. Məsələn, 

kompüterlər tərəfindən istehsal edilən Harmonikaləri azaltmaq 

üçün kompüter istehsalçısı Harmonika bir məhdudlaşdırma 

dizaynını yaradır, lakin istehsalçıları bu məhdudiyyətlərə qarşı 

çıxırlar, çünki onlar xərcləri artıracaqlar.  

Aşağıdakı paratmetrlərə istənilən zaman aralığında (saat, 

gündəlik, həftəlik, aylıq) istənilən dövrlərdə (1 saniyə - 1 saat) 

bu ölçmələri qeyd etmək mümkündür. 

 
Ədəbiyyat 

Prof. Dr. Nesrin tarkan  elektrik enerji sistemlerinin analiz ve optimizasyona 

dayali işletilmesi  

1. D. Blume, J. Schlabbach and T. Stephanblome. Voltage quality in 

electrical power systems. IEE. 2001  

2. D. Kobler. Long-term supervision of voltage quality of electrical 

distribution systems. Third International Conference on Power Quality PQA 

94, October 24 - 27, 1991,Amsterdam, the Netherlands, Proceedings. Part 1. 

B-2.10  

3. E. Acha, M. Madrigal. Power system harmonics, computer modelling and 

analysis. Wiley Chichester, 2001  

 

 

SU İSTİLİK TƏCHİZATI SİSTEMİNİN İSTİLİK 

MÜBADİLƏ APARATLARININ HESABATI 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Magistr:              Elmi rəhbər: 

İsmayılov Rüfət             dos. Nəsirov Ş.N. 

II kurs, qr. A5317 
 

İstilik mübadilə aparatlarının energetik effektivliyinin 

artırılması istilik təchizatı sisteminin istismar 

xarakteristikalarının yaxşılaşdırılmasının ən vacib istiqamətini 

təşkil edir.                     

 Bu istiqamətdə işlərin həyata keçirilməsi istilik mübadilə 

prosesində intensivləşdirici səthlərdən istifadəni nəzərdə tutur. 

Belə səthlərdə istilik və hidravliki hesabatların həyata 
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keçirilməsi müəyyən çətinliklər yaradır. 

Tədqiqatın məqsədi su istilik təchizatı sistemlərinin 

istilik məntəqələrində istifadə olunan istilik mübadilə 

aparatlarının – su qızdırıcıların mövcud və mümkün istilik 

mübadilə və hidravliki hesabatlarının analiz edilməsi və 

təcrübə nəticələrinə əsaslanaraq optimal hesablama üsulunun 

seçilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqat obyekti olaraq istilik təchizatı mənbəyi kimi 

istifadə olunan boru-boruda növlü istilik mübadilə aparatları 

tədqiq edilir. 

Tədqiqat işində istismar olunan istilik-mübadilə 

aparatlarının istilik mübadiləsi və onlarda istilikvermənin 

optimal istifadəsi prosesləri analiz edilmişdir. Eyni zamanda 

temperatur qrafikinin istilik mübadilə aparatında hidravliki 

rejimə təsiri araşdırılıb hesabat tənliyi təklif edilmişdir. 

Tədqiqat işində xarici havanın temperaturunun aşağı 

düşməsi ilə əlaqədar şəbəkə suyunun qızmamasının qiyməti və 

istilikdaşıyıcının sərfinin artması arasında asılılıq müəyyən 

edilmişdir.   

  

TRANSFORMATORLARIN İFRAT GƏRGİNLİK 

DALĞALARINDAN MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİNİN 

ÖYRƏNİLMƏSİ 

Magistr:            Elmi rəhbər:                 

Əliyev Zamin Elxan oğlu                    dos. Müfidzadə N.A. 

II kurs, qr. A5127 

 

Elektrik veriliş xətləri vasitəsilə yarımstansiyaya gələn 

ildırım mənşəli dalğalar transformatorun dolağlarında impuls 

gərginliklərin yaranmasına səbəb olur. Bildiyimiz kimi, güc 

transformatorlarının izolyasiyasının konstruksiyası mürəkkəb 

olmaqla maye və bərk dielektriklərin birləşməsindən 

ibarətdir.Transformatorların izolyasiyası daxili və xarici 
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izolyasiyaya bölünür. Daxili izolyasiya transformator yağının 

içərisində yerləşdirilmiş kardon arakəsmə izolyasiyasından 

ibarətdir. Dolaqlar arasında yerləşən kardon silindirlər, 

transformatorun həm normal iş rejimində, həm də atmosfer 

ifrat gərginlik impulsları təsir edən zaman, əsas izolyasiyanın 

izolyasiya möhkəmliyini artırmaq üçün istifadə olunur.Bütün 

bərk izolyasiyalar çox yüksək elektriki izolyasiya xassəsinə 

malik olmalıdır.Yüksəldici transformatorlar və 

avtotransformatorlar elektrik stansiyalarında və 110-500  kV-

luq şəbəkələrdə işləyən zaman atmosfer ifrat gərginliklərinə 

məruz qala bilərlər,bu zaman dolağın həm induktiv həm də 

tutum parametrləri hesabına rəqsi proseslər yaranır və beləliklə 

dolaqda yaranan gərginliyin ilkin paylanması ilə son 

paylanması bir-birindən kəskin fərqlənir.Bununla əlaqədar 

olaraq adi güc transformatorlarında dolağın əvvəlində 

izolyasiya çox böyük ifrat gərginliyə məruz qalır. Bu 

gərginliklər yol verilən gərginlikdən həmişə çox olduğundan 

həmin transformatorların və avtotransformatorların giriş 

tərəfindən xüsusi boşaldıcılar və yaxud da stansiyada və ya 

yarımstansiya xəttin gələn tərəfində uzunluğu 2,5 km-dən az 

olmamaq şərti ilə tros mühafizə qurğuları quraşdırılır. 

  Transformatorun daxilində isə dolağın uzunu boyu 

gərginlik paylanmasını bərabərləşdirmək üçün xüsusi 

kompensasiya edici, statik tutum qurğularından istifadə 

edilir.Beləliklə keçid prosesi zamanı dolaqda yaranan rəqslərin 

amplitudasını bütün dolaq boyu azaltmaq mümkün olur.Bu növ 

mühafizəyə tutum mühafizə qurğusu deyilir.Tutum mühafizə 

qurğularına ilk növbədə dolağın uclarında yerləşmiş xüsusi 

ekranlaşdırıcı dolaqlar aiddir.Ekranlaşmış sarğılar girişdə 

qoyulmuş tutum halqa ilə elektriki birləşərək dolağın əvvəlində 
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əlavə izolyasiya yaradır.Beləliklə, dolağın izolyasiya səviyyəsi 

adi dolağın izolyasiya səviyyəsindən çox olur.Nəticədə, tutum 

halqalarla təmin olunmuş transformatorların izolyasiyası 

qismən böyük ifrat gərginliklərə davam gətirə bilir və buna 

görədə belə transformatorlara atmosfer ifrat gərginliyə davamlı 

transformatorlar deyilir. 

Avtotransformatorların yüksək gərginlik və orta gərginlik 

dolaqları əlaqəli şəbəkələrə qoşulduğundan onların 

izolyasiyasına həmişə atmosfer ifrat gərginliyi təsir 

edir.Bununla əlaqədar olaraq avtotransformatorların həm 

yüksək həm də orta gərginlik dolaqlarının çıxışına RVMQ-tipli 

boşaldıcılar qoşulmalıdır.Boşaldıcılar ilə dolağın çıxışları 

arasındakı məsafə 60 m –dən çox olmamalıdır.Parçalanmış 

dolaqlı transformatorlarda alçaq gərginlik dolağının biri işdə 

digəri isə açıq olarsa, bu zaman açıq dolaq boşaldıcı ilə 

mühafizə olunmalıdır.Buna görə də parçalanmış dolaqlı 

transformatorlarda alçaq gərginlik dolaqları boşaldıcılarla 

təmin olunmalıdırlar. 

Ədəbiyyat siyahısı 

1) А.И.ДОЛГИНОВ , «Техника высоких напряжений в 

электроэнергетике» 

2) A.M.Hüseynov, M.Ə.Beydullayev, V.A.Kələntərov, İ.C.Rzayev 

«Elektrik stansiyalarının elektrik avadanlıqlarının istismarı və 

rejimləri» 

3) Д.В.Разевиг  «Техника высоких напряжений» 

4) Q.Ə.Həsənov  “Yüksək gərginliklər və Elektrik izolyasiya 

texnikası”  
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EVX-DƏ IMPULS GƏRGINLIK DALĞALARININ 

YAYILMASININ TƏDQIQI 

 

Magistr:              Elmi rəhbər: 

Abbaslı Xəyal Rauf             dos.  Müfidzadə N.A. 

II kurs, qr. A5127 

 

Elektrik veriliş xətlərinin yaxınlığında ildırımın birbaşa 

yerə vurması bu xətlər boyunca elektromaqnit dalğlarının 

yayılmasına səbəb olur. Xətlərdə və yarımstansiyalarda 

atmosfer əlavə gərginliklərinin hesablanması bu dalğaların 

hərəkıtinin istiqaməti və istiqamətini dəyişməsi heasabına təyin 

olunur, Ona görə bu cür dalğaların yayılmasının analizi 

ildırımdan mühafizə avadanlıqların üçün çox vacibdir. 

Dalğa prossesi xətdin bir hissəsinə düşən dörd əsas 

kəmiyyətlə xarakterizə olunur, tutum-C, induktivlik-L, aktiv 

müqavimət -R və aktiv keçiricilik, bu prossesi aşağıdakı 

differensial tənlik ilə ifadə edək. 

 
  

  
     

  

  
 

 
  

  
     

  

  
 

İmpuls gərginlikli dalğaların yayılmasına daha çox təsir 

göstərən komponent aktiv müqavimətdir hansı ki, aktiv 

müqavimətin olması nəzərə çarpacaq azalmaya, dalğaların 

deformasiyasına gətirib çıxaracaqdır. İldırım boşalmaları 

zamanı elektrik xətlərində torpaqla nisbətdə gərginlik əmələ 

gəlir, ona görə elektromaqnit dalğasının birbaşa cərəyanı xətr 

boyunca yayılır, əks cərəyanlar isə torpağa axır. R aktiv 

müqaviməti sıfır ardıcllıqlı müqavimət olaraq iki aktiv 

müqavimət komponentindən ibarətdir, bunlar naqilin aktiv 

müqaviməti        və torpaqda gərginliyin geri qayıtması 
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zamanı yaranan müqavimətdir   . Yüksək gərginlikli xətlərdə 

(110 kV və daha çox) sıfır ardıcıllıqlı aktiv müqavimətin 

qiyməti seçilmiş kabelin en kəsiyindən və qruntun xüsusi 

müqavimətindən asılı olaraq 0.1-0.4 Om/km arasında dəyişir. 

Dalğa rejimində, cərəyanın zamanda dəyişmə sürəti böyük 

qiymət aldığı zaman, səth effekti heasabına     müqaviməti 

əhəmiyyətli dərəcədə artır və dalğanın deformasiyası üçün 

nəzərə çarpacaq təsir göstərir 

                 
 

Yuxarıdakı diaqram dalğanın səth effekti vasitəsilə dalğanı 

deformasiya etməsinə göstərir( naqilin diametri 50 mm). 

 

Mündəricat 

D.V. Ryazeviq Yüksək Gərginlik Texnikası «Энергия» 

Москва 1998 

Z. Kazımzadə Elektrotexnikanın Nəzəri Əsasları  

A.İ. Dolginov Yüksək Gərginlik Texnikası «Энергия» Москва 

1994 
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KÜLƏK ELEKTRİK QURĞULARININ 

ELEKTRİK SİSTEM İLƏ PARALEL İŞİNİN ANALİZİ 
 

Magistr:              Elmi rəhbər: 

Quluzadə Fərhad İsmayıl oğlu     dos.Həmidov M.H.            

II kurs, qr. A5127 
 

Respublikamizda alternativ enerji mənbələrindən demək 

olarki ən çox yayilan,  ən ucuz başa gələn külək 

enerjisidir.Ölkəmizin Xəzər sahili, Abşeron, Qobustan və digər 

ərazilərində güclü külək enerjisi potensiali var. 

Külək enerjisi almaq üçün istifadə olunan mexanizmlər 

umumilikdə külək mühərrikləri adlanir.Bu mexanizmlərə qüllə, 

çarxlar, gövdə və fluger rolunu oynayan quyruq hissəsi 

aiddir.Külək  mühərriklərini işini ifadə edən iki əsas parametr 

varki, bunlarda mühərrikin gücü və onun firlanma momentidir. 

Bu güc mühərrikin ölçüsündən , onun aerodinamikasindan və 

ən əsasda küləyin gücündən asilidir. 

Küləyin gücündə aşağıdakı ifadə ilə hesablaya bilərik. 

 0=  022= 𝐴1 02 02= 𝐴1 032 

Burada bildiyimiz kimi P- gücü ifadə edir, m-kütlə, u- 

küləyin sürəti,   -isə sixliqdir. 

Göründüyü kimidə bu parametrlərin yüksək olmasi gücü 

artırır və bu parametrlərin yüksəkliyi coğrafı relyefdən çox 

asılıdır.Burada fikir veriləsi digər əsas parametr qüvvədirki, 

onunda funksiyasi pərləri hərəkətə gətirmək üçündür. İfadəsidə 

aşağıdakı  kimidir. 

                           𝐹=  0−  2 

Burada da verilən parametrlər gücün ifadəsindəki bəzi 

parametrlərlə uyğunluq təşkil edir.Bunlat kütlə və 

sürətdir.Havadan, relyefdən və külək mühərriklərin 
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xüsusiyyətindən asılıdır.Külək mühərriklərində digər əsas 

parametr gücün qüvvə ilə ifadə olunmasidır ki, aşağıdakı kimi 

yazılır. 

                           =𝐹 1=( 0− 2) 1  

Onu söyləyə bilərik ki, ideal külək mühərriklərində hava 

axininin 60%-i gücə çevrib istifadə etmək olur, ancaq bu real 

göstəricilərdə 40%-i aşa bilmir. 
 

                                        
Azpərli(2) və çoxpərli(1) çzrxlar üçün         asililiqlar 

 

Buradan görürük ki , kiçik sürətlərdə azpərli çarxlarda 

böyük sürət, çoxpərli çarxlarda isə yüksək firlanma momenti 

olur. 

 

SUMQAYIT  ELEKTRİK  STANSİYASININ 

ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI 

 

Magistr:                   Elmi rəhbər: 

Adilov Tural Firuz oğlu                           dos. F.A.Rəhimov 

I kurs, qr.A5318 

 

 Qlobal ekoloji problemlərin aradan qaldırılması, ətraf 

mühitin qorunması demək olar ki, bütün dünyanın diqqət 

mərkəzindədir.   
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Məlumdur ki, İES-lər həm atmosferi, həm litosferi həm də 

hidrosferi çirkləndirən əsas sahələrdən biridir.  

         İES-in işinin ekoloji nöqtəyi-nəzərdən xarakterizə 

edilməsi ancaq stansiyanın istismar nəticələrinə görə aparılmalı 

və ətraf mühitə vurduğu zərərli təsir araşdırılmalıdır.  

Ətraf mühitin İES-lər tərəfindən çirklənməsinin qarşısını 

almaq üçün, ilkin olaraq atılan zərərli maddələrin miqdarının 

azalmasına xidmət edən xüsusi texnologiyalar işlənməlidir, 

ölkəmizin həm təbii, həm də enerji ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə olunmalıdır və bu tədbirlərlə yanaşı dövlətimizin tətbiq 

etdiyi normalara əməl edilməlidir. 

 Respublikamızda enerji obyektlərinin tikintisində və 

yenidən qurulmasında  ən müasir və qabaqcıl texnologiyalar 

tətbiq edilməklə, ekoloji təmizlik prinsiplərinə əməl edilməsi 

istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. 

  Təqdim etdiyimiz materialda Sumqayıt ES-in fəaliyyəti 

ekoloji cəhətdən tədqiq edilmiş, stansiyanın yerləşdiyi əraziyə 

təsiri araşdirilmış və avadanlığın istismarı zamanı ətraf mühitə 

atdığı zərərli tullantıların miqdarları hesablanmışdır. 

 

ELEKTRIK MAŞINLARINDA YARANAN TITRƏYIŞ 

VƏ SƏSLƏRIN TƏDQIQI 

Magistr:                                                              Elmi rəhbər:                   

Məmmədli Vuqar Kamaləddin                  dos. Musayev Zəbulla 

II Kurs, Qrup A5227 

 

 Akustika və titrəmələr nöqteyi-nəzərindən elektrik 

maşını bir-birinə sürtünən, müəyyən qüvvə ilə bir-birinə dəyən 

və titrəyən müxtəlif formalı materiallardan hazırlanmış detallar 

və maye hissəciklərinin kompleksindən ibarət obyekt kimi 

nəzərdə tutula bilər. Fırlanan elektrik maşınlarının yaratdıqları 
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səs və titrəmələr müxtəlif təbiətli səs və titrəmələrin cəmindən 

ibarətdir. Elektrik maşınlarında yaranan  titrəyiş və səsin 

mənbələri, mənşəi və idarəetmə avadanlıqlarının işinə təsiri və 

sair mənfi anlayışların araşdırılması həmişə aktual 

məsələlərdən biridir. Dissertasiyada titrəyişlərin yaranması 

səbəbləri, titrəyiş və səslərin spektral analizi, bu qeyri-normal 

prosesin insan orqanizminə nece təsiri analiz edilmişdir.  

Dissertasiyada ilkin olaraq ventilyasiya səsləri tədqiq 

edilmişdir. Burada ventilyasiya səslərinin yaranma səbəbləri 

araşdırılmış, prosesə təsir edən amillər ətraflı tədqiq edilmişdir. 

Maşının və ventilyasiya sisteminin konstruktiv ifasının, rotorun 

fırlanması ilə ventilyasiya sistemi arasındakı münasibətlərin, 

səs boğucularının tətbiqinin effektivliyi aralaşdırılmış və tam 

tədqiq edilmişdir. Asinxron, sinxron və sabit cərəyan 

maşınlarına tətbiq edilmiş tədqiqatlarda titrəyiş və səslərin 

yaranmasında maqnit sahəsinin təsiri riyazi yollarla tədqiq 

edilir. Burada titrəyişlərə maşınların rejimlərinin, rotorun 

yuvalar sayının, yuvaların çəpliyinin, hava aralığının 

formasının, poladın doymasının, dolaq qollarında cərəyanların 

qeyri-bərabərliyi, cərəyanların qeyri sinusoidallığının, faz 

cərəyanlarının qeyri-simmetrikliyinin, texnoloji və konstruktiv 

faktorların maqnit səsinə təsiri analitik tədqiq edilmişdir. 

             Dissertasiyada mexaniki mənşəli titrəyişlərədə 

baxılmışdır. Burada baxılan məsələlər maqnit çəkmə qüvvəsi, 

dayaqların elastikliyi, fırlanan val üzərinə qoyulan detalların 

kritik fırlanma tezliklərinin, istiliyin yaratdığı qeyri-balansın 

yaratdığı titrəyişlər aid olunur. Mexaniki mənşəli səslərə aid 

olan yastıqların yaratdıqları titrəyişləri, fırça aparatının səsi 

tədqiqat obyektidir. 
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Ədəbiyyatlar: 
1. Бидерман .В.Л Прикладная теория механических 

колебаний- М. Машиностроение 1972-320 стр 

2. Вибрация и шум электрических машин малой 

мощности/Л.К Волков,Р.Н Ковалев ,Г.Н Никифирова и др. -Л.Энергия 

3. Вибрация энергетических машин :Справочное пособие 

/Подряд Н. В Григорьева -Л .Машиностроение 1974-464с 

4. Городецкий Э.А .Муркес ,Н.И Некоторые средства 

уменьшения вентиляционного шума электрических машин-Труды 

ВНИИем,1965,т20,с 132-136 

 

TƏNZIM OLUNAN UZUNUNA KOMPENSASIYANIN 

TƏTBIQI ILƏ ELEKTROENERGETIKA SISTEMINDƏ 

DAYANIQLILIĞININ ARTIRILMASI 

Magistr:                                                           Elmi rəhbər:                           

Şıxəliyev Orxan Vaqif oğlu                          dos. Zöhrabov A.E.   

II Kurs, Qrup A 5127 

               
Uzununa Kompensasiya tətbiqi,xəttin reaktiv 

parametrlərinin dəyişdirilməsi məqsədi  ilə DC (dəyişən 

cərəyan) ötürücü xəttində kompensasiya aparatlarının ardıcıl 

bağlanması ilə həyata keçirilir. Kompensasiya cihazları adətən 

elektrik kondensatorlarının dəstləri olur.  

Tutum uzununa kompensasiya 220-750 kilovolt (kV) 

səviyyəsində fəaliyyət göstərən ötürmə xətlərinin daşınma 

qabiliyyətinin artırılması üçün səmərəli vasitədir; bu cür 

kompensasiya enerji sistemlərinin dayanıqlı olmasını və keçid 

sabitliyini yaxşılaşdırır. Uzununa kompensasiya həmçinin, 

sənaye zavodları və kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün elektrik 

təchizatı sistemləri kimi 6-35 kV-lik uzun məsafəli güc 

mənbələrində gərginlik şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 

istifadə olunur. Bu tip kompensasiya sistemdə yüklərin sürətlə 

dəyişdiyi yerdə də istifadə olunur, məsələn, böyük başlanğıc 

işəsalma cərəyanları olan mühərriklər və ya tez-tez qaynaq 

qurğularının istifadə edildiyi yerlərdə. 
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Uzununa kompensasiyanın mənfi cəhətləri 

aşağıdakılardır: (1) kompensasiya cihazlarının yerləşdiyi yerə 

yaxın olan qısaqapanma cərəyanın kəskin artması və (2) 

sistemdə baş verən rezonans təsiri və özü-özündən yaranan yük 

sürüşmələri. Kompensasiya aparatlarının quraşdırılmış gücü 

ötürmə xətlərini və yuxarıda göstərilən rezonans effektlərini 

qoruyan avadanlıqların etibarlı fəaliyyət göstərməsi üçün tələb 

olunan şərtlərlə məhdudlaşır. 

Uzununa kompensasiyanın istifadəsi dinamik sabitliyin 

əhəmiyyətli dərəcədə artmasına və yüksək gərginlikli elektrik 

xəttlərində gərginliyi optimallaşdırmağa imkan verir.Uzununa 

kompensasiya (adətən 200 km-dən artıq) ötürmə xəttlərində 

ardıcıl kondesator dəstləri sistemin sabitliyini azaldan bucaq 

sürüşməsi və gərginlik düşməsini azaldır.  

Uzununa kompensasiya kondensatorları elektrik 

xəttlərinə birləşdirildiyinə görə bu elektrik avadanlıqları yerdən 

tamamilə izolyasiya olunmuş bir platformada 

yerləşdirilməlidir. Belə bir polad platformada, kondensator 

dəstləri yuxarı həddən artıq qoruma sistemləri ilə birlikdə 

yerləşdirilir. Yüksək gərginlikdən qorunma dizaynda nəzərə 

alınan əsas amildir, çünki kandensator akkumulyatoru 

qısamüddətdə qısaqapanma elektrik cərəyanına davam edə 

bilər. 

Uzununa kompensasiya kondensatoru özünü tənzimləyən 

bir cihaz olduğu üçün, məsələn, belə bir kondensatorda olan 

gərginlik (nəzarətsiz halda) xəttdə axan cərəyana mütənasib 

olaraq dəyişir, həmçinin ötürmə reaktansının səbəb olduğu 

gərginlik düşmələrini qismən kompensasiya edir. Beləliklə, 

ötürmə sisteminin sabitliyi artır. 

Reaktiv gücün uzununa kompensasiyası, mövcud yük 

cərəyanına əsasən avtomatik gərginlik tənzimlənməsinə nail 

olmağa imkan verən gücləndirici və ya izolyasiya 
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transformatorları vasitəsilə və yük ilə ardıcıl olaraq 

kandensatorların daxil edilməsini nəzərdə tutur. 

Əlbəttə, uzununa kompensasiya ilə, fövqəladə hallar 

qaçılmazdır, səbəbləri ola bilər: 

1. İfrat yükə səbəb ola bilən yan keçid; 

2.  Ferrorezonans fenomeni  

3. Kondensatorun içəridən zədələnməsi.  

Gərginliyin kəskin artımından zədələnməməsi üçün 

kondensatorlar avtomatik olaraq yüksək gərginlikli bir keçid ilə 

köprüləyir və ya qığılcım boşluğundan dərhal boşaldılır. 
 

Ədəbiyyat 

1. “Электрическая система” vols. 2–3. Edited by V. A. Venikov. 

Moscow, 1971–72. 

2. Mel’nikov N. A., S. S. Rokotian, A. N. Sherentsis. Proektirovanie 

“Yüksək gərginlikli elektrik ötürücü xətləri 330–550 kv.” Moscow, 

1974. 

 

 

ELEKTRIK STANSIYALARDA VƏ 

YARIMSTANSIYALARDA AVADANLIQLARIN 

TEXNIKI VƏZIYYƏTININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 

 

Magistr:                                               Elmi rəhbər:                          

Cəfərov Zaur İlqar oğlu                          dos. Muradova R.Ə. 

II Kurs, Qrup A 5146 

 

Elektrik stansiyalarda və yarımstansiyalarda 

avadanlıqların texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

sisteminin işlənib hazırlanması aktual məsələlər sırasındadır. 

Birincisi, bu, Azərbaycanda elektrik şəbəkəsi 

avadanlıqların köklü surətdə köhnəlməsi ilə əlaqədardır. Əsas 

avadanlıqların kifayət qədər böyük bir hissəsi  normativ 

sənədlərlə müəyyənləşdirilmiş istismar müddətini bitirib və ya 
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öz istismar imkanlarının son həddində istismar olunur. 

İkincisi, sadəcə bir yarımstansiya (stansiya) daxilində 

deyil, həm də ümumilikdə enerji sistemi daxilində elektrik 

şəbəkəsi avadanlığın şərtsiz qarşılıqlı təsiri mövcuddur ki, bu 

da istismarda olan avadanlıqların vəziyyətinə və işləmə 

rejiminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Həmin qarşılıqlı 

təsirlərin dərəcəsini və onların qanunauyğunluqlarını yalnız 

obyektin bütün elektrik şəbəkəsi avadanlığının vəziyyətinin 

ümumiləşdirilmiş qiymətləndirilməsinın aparılması zamanı 

təyin etmək mümkündür.  

Bizim sistemlərdən fərqli olaraq, Avropa sistemlərin 

qarşısında elektrik avadanlığın istismar müddətinin uzadılması 

kimi vəzifələr qoyulmur, məsələ burasındadır ki, xarici təcrübə 

avadanlığın istismar müddəti bitdikdən sonra onun əvəz 

edilməsini nəzərdə tutur. Bundan başqa, avadanlığa xidmət 

göstərilməsi, onu diaqnostikası, sınaqları, tərkibi, eləcə də 

istismarı üzrə normativ sənədlərdə də həmçinin kifayət qədər 

əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur, bu da yerli enerji sistemlərində 

istismar olunan avadanlıqları üçün onların texniki vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi istiqamətində xarıcı sistemlərin tətbiq 

edilməsinə imkan vermir. 

Müasir təcrübədə ilkin məlumatların həcmindən və 

tamlığından, eləcə də texniki diaqnostika məlumatların 

təhlilinin tətbiqi sahəsindən asılı olaraq daha müfəssəl surətdə 

təsvir edilmiş riyazi üsullardan istifadə olunur: 

- əyrilərin tanınmasının məntiqi üsullardan; 

- əlamətlərin bölünməsi üsullardan; 

- əlamətlərin əhəmiyyətini təyin olunmasına əsaslanan 

üsullar; 

- ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanan üsullar; 



258 

 

- informasiya nəzəriyyəsinə əsaslanan üsullar; 

- tanınmanın statistik üsulları və s. 

Üsullardan hər birinin həm üstünlükləri, həm də 

çatışmayan cəhətləri var. Lakin onların böyük əksəriyyətinin 

real istismar sistemlərində tətbiqi kifayət qədər çətin, mürəkkəb 

bir məsələdir, çünki yarımstansiyalarda istismar edilən 

avadanlıqların bütün növlərinin vəziyyətinin kompleks şəkildə 

qiymətləndirilməsi zamanı artıq mövcud olan, bir çox hallarda 

isə həm də müxtəlif və natamam informasiya əsasında 

avadanlığın sonrakı istismarı ilə bağlı qərarların qəbul 

edilməsinin, mahiyyət etibarilə, çoxmeyarlı məsələni həll 

etmək tələb olunur. 

Ədəbiyyat: 

1. Andrea Toffolo, Andrea Lazzaretto - Energy System Diagnosis by a 

Fuzzy Expert System with Genetically Evolved Rules - Int. J. of 

Thermodynamics Vol. 11 (No. 3), pp. 115-121, September 2008 

2. Vladimir AC - Jaromir SUCHANEK - EXPERT SYSTEM FOR 

DESIGN OFF-GRID RENEWABLE ENERGY SOURCES - Vladimir Ac  

et al. / University Review, Vol. 8, 2014, No. 3-4, p. 38-44     

3. Soteris A. Kalogirou - ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 

RENEWABLE ENERGY  SYSTEMS MODELLING AND PREDICTION 

- World Renewable Energy Congress VII (WREC 2002) 

4. Mayadevi N, Vinodchandra SS, S Ushakumari - A Review on Expert 

System Applications in Power Plants – 6 November 2013 

5. KAPINOS  Ja - Operating Damages of Bushings in Power Transformers 
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ansformer-receiving-inspection.aspx 
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      “İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ 

İDARƏETMƏ” BÖLMƏSİ 

 
ELEKTRİK İMPEDANSIN ÖLÇÜLƏRİ ƏSASINDA 

VENEPUNKSİYANIN BİOTEXNİKİ KONTROL 

SİSTEMİ 

 

Magistr:                             Elmi rəhbər: 

Həsənova Aytən Novruz qızı                Dos. Rəhimova Y.Q.   

Qrup: A 6347 

 

          Qanaxma, şok, kəskin böyrək çatışmazlığı, arteriya 

hipotenziya və ürək dayanması kimi fövqəladə tibbi hallar 

olarsa, təcili  pasiyentə venepunksiya lazımdır. 

 Lakin bir sıra səbəblər (bükük, dərinin zədələnməsi,tonusun 

azalması,pasiyentdə piylənmə, kiçik diametr və sair) üzündən 

xəstələrin çoxunda venepunksiyanın uğursuz nəticələnməsinin 

ehtimalını artırır və bu kimi inyeksiya ağırlaşma yaranmasına 

gətirib çıxarır. Damarın divarının zədələnməsi, qanaxmaların 

yaranması – yalnış venepunksiyanın göstəriciləridir. Bununla 

əlaqədar lokallaşdırılma üsulunun işlənib hazırlanması ilə 

venepunksiyanı artırmaq olar.Yüksək səviyyədə tibbi yardım 

göstərmək üçün tibbi manipulyasiya vaxtını azaltmaq lazımdır. 

Burada vəhdət təşkil edən tibb və mühəndislik  aktual məsələ 

sayılır. 

 Son vaxtlar elə bəzi qurğular işlənib hazırlanmışdır ki,bu 

metodlarla damarları əyaniləşdirə  bilirik. Məsələn: 

 1. Ultrasəs metodu - səthi və dərin damarların təsvirinin 

yüksək keyfiyyətini təmin edir, ancaq ultrasəs diaqnostikasında 

bahalı aparatların və mütəxəssisin cəlb olunması ilə bağlı 
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çatışmazlıqlar mövcuddur. 

 2. Optik üsullar - dərialtı venaların ziddiyyətinin artırılması 

üçün nəzərdə tutulub və daha 5 mm dərinlikdə tapılan venalara 

doğru getdikcə daha çox həssaslıq yaranır.  

  3. Venepunksiya sonrası kontrast maddə tətbiq edilir. Lakin 

bu üsul həm invaziv həm də real zamanda venepunksiyanı  

lokallaşdırmağa  imkan vermir. 

  4. Elektroimpedansın lokallaşdırılması metodu - dəri qatları 

üzə damarlarının proyeksiyasını müəyyənləşdirməyə imkan 

verir. 

 Ölçmələr əsasında venaların elektrik impedansının 

lokallaşdırılmasını qeyri-invaziv biotexnologiya sistemində  

hazırlamağı təklif edə bilərik. 

 

Ədəbiyyat: 

Kudashov I. Development of the injection needle positioning 

detection method at venipuncture // Russian German 

Conference on Biomedical Engineering.: Abstracts. 1st RGC. 

Hannover. 2013. P. 68. 

 

MOBİL ROBOTLAR ÜÇÜN NAVİQASİYA SİSTEMİNİN 

OPTİMALLAŞDIRILMASI 

 

Tələbə:                                                       Elmi rəhbər:   

Həsənov Sahil Habil                           Mehdiyeva A.M. 

IV kurs, qr.623.5 

 

Məlumdur ki, genetik alqoritmə (GA) əsaslanan 

zəncirvari təkamül hesablama alqoritminin başqa bir növü olan 

genetik proqramlaşdırmanı təklif etmişdir. Genetik 

proqramlaşdırmada komputerin bütün quruluşu alqoritmlə 
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inkişaf etdirilirdiyi halda, GA-da xromosomları təmsil edən 

bitlərin strinqlərinin inkişaf etdirilməsi əsas fərq idi. Bu 

quruluşa əsasən, genetik proqramlaşdırma, GA-ların idarə 

etməkdə çətinlik çəkdiyi problemləri də idarə edə bilirdi. 

Genetik proqramlaşdırma, IC-də qeyri-səlis və neyro-qeyri-

səlis nəzarətçilər üzərində qaydalar dəstini optimallasdırmaqda 

istifadə olunur. Blok sxemin yoxlanması zamanı biz 

aşkarlayırıq ki, f(x)=x
2
 funksiyasının optimallaşdırılması üçün 

GA daha əvvəl meydana gəlmiş və eyni qalmışdır. Burada 

dəyişən şeylər əlverişlilik funksiyaları kimi şifrələmə və şifrəni 

açma funksiyalarıdır. Burada həmçinin ən yaxşı fərdləri 

saxlamaq üçün bəzi kodlar mövcuddur. Təkamül əsasən təbii 

seleksiya ilə müəyyənləşdirilir, bu da ətrafdakı hər cür resurs 

üçün rəqabət edən şəxslər kimi təsvir edilə bilər. Daha yaxşı 

fərdlərin, öz genetik materiallarını daha çox təbliğ edəcəkləri 

ehtimal olunur.  

Optimallaşdırılma üçün bir funksiyanın mövcud olması 

ola bilər və biz onu yalnız proqramlaşdırmalıyıq. Ancaq bir çox 

problemlər üçün obyektiv funksiyanı dəqiqləşdirmək asan 

deyil. Belə bir vəziyyətdə biz bir sıra təlim nümunələrini 

istifadə edə bilərik və həqiqi səhvlərə əsaslanan funksiya kimi 

istifadə edə bilərik. Bu təlim nümunələri sistemin davranışını 

bir giriş-çıxış əlaqəsi kimi təsvir etməlidir. K nümunələrinin 

təlim dəsti nəzərə alındıqda, (xi, yi), i=1,...,k, burada xi i-ci 

təlim nümunəsinin girişi və yi müvafiq çıxışdır. Bir sıra 

müxtəlif vəziyyətlərdə proqramların qiymətləndirilməsi üçün 

əsası təmin etmək üçün dəst çox yüksək olmalıdır. Təsir 

funksiyası kvadrat səhvlərin ümumi cəmi kimi təyin edilə bilər; 

onun hədəf çıxışlarından kiçik yayınmaların əhəmiyyətini 

azaldan xassələri var. əgər biz səhvi ei=(yi – oi)
2
 kimi təyin 

etsək, yi-nin arzu olunan oi-nin isə aktual çıxış olduğu yerdə, 

təsirlilik ∑     
 
   =∑    

 

   
      kimi təyin olunacaqdır. 

Təsirlilik funksiyası həmçinin ölçülə bilməsi müəyyən fərqlərin 

gücləndirilməsinə imkan yaradır. 
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Problemin həlli prosesi komputer proqramları sahəsində 

axtarış kimi hesab olunur, hansıki, genetik proqramlaşdırma 

problemə əsasən ən uyğun metodunu təmin edir.  Genetik 

proqramlaşdırma proqram kəşfinin forması kimi qəbul oluna 

bilər 
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IDENTIFICATION OF GAS LIFT WELL 
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Artificial methods are used in production of oil from 

depleted reservoir that lift oil from bottom hole to surface. 

There are various artificial lift methods. The most common 

methods of them are electric submersible pump, sucker rod 

pump and gas-lift. They are used for lowering bottom hole 

pressure and then providing lift effect for raise oil to surface. 

Bottom pressure reduction by using injection of gas will 

increase oil production.  Injection of gas will relieve fluid 

column. At the result flowing of oil along tubing will increase. 

Excessive amount of gas injection will cause increasing of 

bottom pressure which decreases oil production. Injection of 

excessive amount of gas causes slippage where gas phase 

leaving the fluid behind at the result of flowing of gas phase 

faster than liquid phase. Therefore, we must optimize gas 
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injection rate for maximum oil production that is a main 

problem of gas-lift system [4]. Small amount of gas causes low 

production of oil, after a while it will damage the well. 

Identification is a main problem for effective working 

of gas-lift wells.  For Identification first of all we must create 

points on the graph on the base of experimental values of 

production oil (Qi) and injecting gas (Vi). These points are 

shown in Figure 1(a). According to these points we must define 

mathematical model that must be good representative of 

relationship (Vi, Qi).   

There are different scientific approaches for 

identification of gas lift wells. For research we can use data of 

well that is shown in Table 1.  
Table 1.  

Data of well. 
  V, t/day 9.5   11.2  12.5   14.5   17   20 23   25 

  Q, 10
3
 

m
3
/day 

 38    51   62    64   66   65  62   58.5 

                                                

1. For identification of gas lift wells, different scientific 

approaches were developed: parabolic identification, 

logarithmic parabolic identification and etc. But the most 

useful for efficiently representation among them is logarithmic-

parabolic identification that we can see by using R-square.  

2. Optimal regime of gas-lift well is defined by the interval 

between optimum point (V, Q) and maximum point ( ̅,  ̅). 

This interval is important for effectively working of well. If we 

inject gas out of this interval, we will get low production of oil. 
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ƏKS-KEÇİD SXEMLİ İMPULS QİDA 

MƏNBƏLƏRİNDƏ ASİMMETRİK VƏ DİFERENSİAL 

REJİMLİ KÜYLƏRİN ANALİZİ VƏ AZALDILMASI 

METODLARI 
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II kurs, qrup A6327 

 

         Güc elektronikası sistemlərinin modelləşdirilməsi 

mərhələsində elektromaqnit uyğunluq (EU) standartlarına 

riayət edilməsinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. İşdə əks-keçidli 

impuls qida mənbələrində elektromaqnit maneələrin (EM) 

yaratdığı təsirlər araşdırılmışdır. İşdə simuliyasiya proqramları 

vasitəsi ilə EM-in analizi aparılmış və bununla maneələrin 

azaldılması  metodları təklif edilmişdir.  

        Az güc, sadəlik, qalvanik ayrılma, minimal xərc və digər 

faktorları nəzərə alaraq, əks-keçid konfiqurasiyası verilmiş iş 

üçün seçilmişdir.  

      MOSFET-lərdə yaranan və rezonans rəqslər generasiya 

edən parazit tutumlar həll edilməsi vacib olan mühüm 

məsələlərdən biridir. Dəqiq EM spektrini əldə etmək üçün, 

çıxış siqnalı LabVIEW mühitində Sürətli Furye Çevirməsi 

blokunun köməyi ilə analiz edilmişdir. Konduktiv EM ölçüləri  

CİSPR beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq 150 kHz–30 

MHz aralığında dBμV ilə verilmişdir. Aşağı parazit tutuma 

malik kondensatordan istifadə etməklə diferensial EM-i 

arzuolunan həddə endirmək mümkündür. Diferensial və 

asimmetrik rejimli küylərin spektrləri bir-birindən fərqlidir. 

Hər iki halın müqayisəsinə əsasən bu qənaətə gələ bilərik ki, 
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asimmetrik rejimli emissiya daha dominant xarakterə malikdir.   

      Verilmiş işdə  asimmetrik və diferensial küylərin analizi 

LabVIEW mühitində həyata keçirilmiş və küylərin yaranma 

səbəbləri araşdırılmışdır. Verilmiş simulyasiya metodları  

impuls qida mənbələri üçün xarici süzgəclərin optimizasiyası 

və modelləşdirilməsi prosesini həyata keçirmək istəyən 

mühəndislər üçün köməkçi ola bilər. 

ƏDƏBİYYAT 
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 В настоящее время на просторах Интернета 

существует множество интернет-ресурсов, направленных 

на повышение качества образования молодёжи. 

Дистанционные формы обучения – одни из наиболее 

надежных вариантов обучения  на дому. У дистанционного 

способа обучения существует немало преимуществ, 

благодаря которым  человеку даже не обязательно 

выходить куда-то, чтобы освоить материал в полной мере.   

Главными задачами такой системы дистанционного 

обучения для подготовки к вступительным экзаменам в 

магистратуру являются повышение уровня подготовки 
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поступающих, целенаправленное изучение ими отдельных 

предметов, необходимых для поступления. Такой 

интернет-ресурс несёт в себе обучающий и 

информационный характер.  Обучающие уроки, 

интересные лекции, проверка знаний посредством 

тестирования, дружелюбный интерфейс веб-сайта, его 

визуальное оформление  – всё это способствует лучшему 

усвоению материала.  

Следует добавить, что помимо внешнего вида веб-

сайта, который, несомненно, играет важную роль, 

информационное наполнение сайта тоже должно 

соответствовать поставленным задачам и требованиям и 

являться актуальным. Лекции, необходимые для 

подготовки учащихся, должны быть размещены в удобной 

для них последовательности, от простого к сложному, а 

также распределены по дисциплинам, чтобы облегчить 

поиск и понимание изучаемого ими материала. 

Разработка сайта ведётся по системе front-end и back-

end, которая подразумевает разделение процесса создания 

сайта на следующие две части: 

 разработку пользовательского интерфеса –(т.е. 

фронтэнда)  

 разработку программно-административной части (т.е. 

бэкэнда). 

К фронтэнду относится верстка сайта, то есть 

использование HTML, CSS, а также JavaScript, 

используемый для создания динамических веб-страниц, а к 

бэкэнду всё, что работает на сервере, то есть реализация 

серверной стороны сайта. HTML (HyperText Markup 

Language) — стандартный язык разметки гипертекста, 

который интерпретируется браузером и отображается в 

удобной человеку форме. Cascading Style Sheets (CSS) — 

это каскадные таблицы стилей, которые и делают веб-

страницу приятной глазу. При помощи CSS мы имеем 
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возможность оформлять как угодно любой элемент. 

Среди всего прочего, следует отметить наличие 

возможности регистрации на сайте, реализованную 

благодаря использованию PHP  и  MySQL. Это и является 

примером реализации серверной стороны сайта. 

Пользователи данного интернет-ресурса смогут вносить 

свои данные, а именно логин и пароль, для входа на сайт, и 

эти данные запоминаются в базе. 

Что же такое MySQL и PHP?   

MySQL – одна из самых распространённых СУБД 

(система управления базой данных)   в Интернете. 

Хорошая скорость работы, лёгкость в использовании, 

гибкость и надёжность MySQL позволяют   хранить в базе 

данных наполнение сайта.  Удобство MySQL в том, что эта 

СУБД поддерживает язык запросов SQL, который в разы 

облегчает работу с выборкой данных и не только.  Что же 

касается PHP, то, говоря простыми словами, это язык 

программирования, который предназначен для создания 

сайтов. PHP позволяет автоматизировать работу с сайтом. 

Кроме того, в PHP реализована поддержка многих 

баз данных, что, несомненно, делает написание Web-

приложений с использованием баз данных до 

невозможности простым. 

Заключительным этапом будет создание   адаптивной  

верстки  для его удобного просмотра с различных 

мобильных устройств.  А JavaScript и CSS помогут в 

превращении простого интернет-ресурса в 

высокодинамичный и интерактивный сайт. 

Таким образом,  дизайн системы дистанционного 

обучения, её функционал и контент – всему этому стоить 

уделить большое внимание, а сама система найдёт 

широкое применение среди студентов. 
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ARDUİNO ƏSASINDA KARBOHIDROGEN 

QAZLARININ KONSENTRASIYASININ 

ELEKTROKIMYƏVİ SENSORU 

Tələbə:                                                                Elmi rəhbər:  

Cəfərov Erkin Sənan oğlu                               dos.S.F.Cəfərov                                        

II kurs, qrup 683.7S 

 “Ağıllı” evlərin, ofislərin, qapalı mühitlərin və s. 

təhlükəsizlik problemindəki ən əhəmiyyətli vəzifələrdən biri də 

qaz sızıntısını təyin etməkdir. Arduino mikrokontrollerinin bu 

tip problemləri müvəffəqiyyətlə həll etməsi üçün MQ-2 qaz 

sensorundan istifadə etmək lazımdır. MQ-2 sensoru 

karbohidrogen qazlarının (propan, metan, n-butan), tüstünün 

(yanma nəticəsində yaranan hissəciklərin) və ətraf mühitdə 

hidrogenin konsentrasiyasını müəyyənlməsində istifadə 

ediliəcəkdir. Sensor qaz sızıntısını və tüstünü aşkar etmək üçün 

istifadə edilə bilər. Qaz analizatorunda kimyəvi reaksiya üçün 

zəruri olan istilik elementi quraşdırılmışdır. Buna görə 

əməliyyat zamanı sensor isti olacaq. Məlumatı stabil oxumaq 

üçün sensor 24 saat ərzində bir dəfə qızdırmalır. İşə 

salındıqdan sonra sabitləşmə təxminən bir dəqiqə çəkir. 

Atmosferdə qaz səviyyəsindən asılı olaraq, sensorun 

daxili müqaviməti dəyişir. MQ-2 bir analog çıxışa malikdir.  

Bu çıxışdakı gərginlik ətraf mühitdə qaz səviyyəsinə uyğun 

nisbətdə dəyişəcəkdir. Sensor siqnalın məntiqi  səviyyəsini 

təyin edilməsi üçün rəqəmsal çıxışa mailkdir. Həmçinin bu 

sensor həssaslığı tənzimləməyə imkan verən quraşdırılmış 

potensiometrlə təhciz edilmişdir. 

İndi vahidlər haqqında. Köhnə Sovet İttifaqının 

ərazisində göstəricilər adətən yüzdə (%) və ya birbaşa həcmdə 

(mq / m3) ölçülür. Xarici ölkələrdə, ppm(parts per million) 
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kimi bir rəqəm tətbiq olunur.  Ppm milyona düşən hissələri 

(milyonda bir hissə) təşkil edir. Məsələn, 1 ppm = 0.0001%. 

Müəyyən qazlar üçün sensorun ölçü diapazonu 

aşağıdakı kimidir: 

• Propan: 200-5000 ppm; 

• Butan: 300-5000 ppm; 

• Metan: 500-20000 ppm; 

• Hidrogen: 300-5000 ppm. 

MQ-2 sensorunu Arduino Mega lövhəsinə birləşdirərək, 

analog giriş vasitəsilə əlaqələmdirəcəyik. Arduino lövhəsindən 

sensor üçün enerji təchizatı da alırıq.  

Arduino Mega kartına MQ-2 sensorundan məlumat 

almanın tərtib edilmiş sketç Arduono kontrollerinə yüklənir, 

nəticələr isə ardıcıl(serial) porta çıxardılır. Analoq girişdən 

gələn məlumatların müəyyənləşdirilməsi prosedurları aşağıda 

verilmişdir: 

• get_data_ppmpropan () - propanın ppm miqdarı; 

• get_data_ppmmethan () – metanın ppm miqdarı; 

• get_data_ppmsmoke () – tüstünün miqdarı. 
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METEOROLOJİ PARAMETRLƏRİN ÖLÇÜLMƏSİ 
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Meteorologiya elmi atmosferdə və onda baş verən 

hadisələri öyrənir. Meteorologiya haqqında ilk təsəvvürlər 

eramızdan əvvəl 340-cı ildə yunan alimi Aristotelə mənsub 

olmuşdur. Onun “Meteorologika” adlı əsərində bu elmlə 

əlaqədar məlumat vermişdir. Bu əsərdə hava, iqlim, kimya, 

astronomiya və coğrafiya elmləri üçün istinadi mənbə rolunu 

oynayır. Əsərdə təbiətdə baş verən bir çox proseslər -buludlar, 

yağış, qar, külək, dolu, ildırım və qasırğa haqqında məlumatlar 

öz əksini tapıb. Həmin zamanlarda, səmadan düşən yad 

cisimlər “meteoroid” adlandırılırdı.Meteorologiya sözü də 

məhz bu sözdən əsasını götürüb. “Meteoros” yunanca yüksəkdə 

dayanan deməkdir. 

   Barometr (təzyiq ölçmək üçün, 1643-cü il) və 

Hiqrometr (rütubətliyi ölçmək üçün, 1700-cü il) kəşf 

edilməsinə baxmayaraq Meteorologiyanın inkişafı 19-20 ci 

əsrləri əhatə edir .Belə ki,Meteroloji parametrləri ölçən 

cihazların təkmilləsdirliməsi prosesi 19 əsrin ortalarından 

başlayaraq surətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu.1940-cı 

illərdə hava balonları vasitəsilə müəyyən yüksəklikdə olan 

hava temperaturun ölçməsinə nail oldular . Daha sonra isə 

1950-cı illərdən başlayaraq Meteorolgiya sahəsinə avtomatik 

olaraq ölçmələr həyata keçirtmək üçün kompyuterlərdən 

istifadəyə mühüm yer ayırdılar və ilk dəfə Nyu Cersi ştatinda 

avtomatik olaraq hava temperaturunu ölçməyə nail oldular . 

   Günümüzdə Meteorologiya ilə əlaqəsi olmayan hər 

hansisa bir elm sahəsi qalamamışdır.Bele ki,  

1.Aviasiya    2. Kənd və şəhər məskunlaşması   3. Tibb   4. 

Kənd təsərrüfatı 

5. Nəqliyyat   6. Turizm   7. İqtisadiyyat 

Bütün elm sahələri hal hazirda meteorologiya ilə sıx 

əlaqədədir.Meteorologiyanın kənd təsərrüfatı ilə əlaqəsi hələ 

lap qədim zamanlara dayanır.Xüsusilə İqtisadiyyatı kənd 

təsərrüfatı ilə bağlı olan bir çox ölkələr uyğun olaraq illik 

metreoloji ölçmələri aparmaqla illik kənd təsərrüfatı gəlirlərini 
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tənzimləyə bilirlər. 

   Meteorologiyanın bügunkü önəmi müəyyənləşdikcə 

onun bir çox yeni sahələri meydana çıxır.Beləki 

Meteorologiyanin aşagida sadalanan hər bir sahəsində Hava 

temperaturu demək olar ki xüsusi yer tutur. 

1.Dinamiki  2.Fiziki  3.Kənd təsərrüfatı yönümlü  

4.Aeroloji  5.Sinoptik   6.Dəniz  

Georelyefi əlçatmaz olan ,infrastruktur baximdan çetin 

relyefə malik olan ərazilərdə meteoroloji parametrlərin 

ölçülməsi radistansiyalar yaxud da meteoroloji peyklər 

vasitəsilə həyata keçirilir .Həmin peyklərin təyinatina uygun 

olaraq günlük ,aylıq və illik meteoroloji parametlər haqqında 

öncədən praqnoz verməyə icazə verir . 
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MƏHSULUN TƏRKİBİNƏ OPTİK NƏZARƏT 

SİSTEMİNİN XARAKTERİSTİKALARININ 

YAXŞILAŞDIRILIMASI 

 

Magistr :                                                                Elmi rəhbər : 

İsgəndərova Solmaz Rəfail qızı                        Bəkirova L. R.                                      

II kurs A6327  

 

Məhsulun tərkibini analiz etmək üçün müxtəlif 

metodlar mövcuddur. Bunlara fiziki analiz metodları, kimyəvi 

analiz metodları, fiziki-kimyəvi analiz  metodları daxildir 

Göstərdiyimiz ilkin analiz metodu məhsulun ekspress 
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təyininin xaraktersitikasını verir və ona atom-emission-spektral 

analiz, rentgenospektral analiz, atom-absorbision analiz və s. 

aid etmək olar. Fiziki analiz metodunun üstün cəhəti sistemin 

fiziki-kimyəvi parametrlərinin ardıcıl olaraq ölçülməsidir. 

Kimyəvi analiz metodları analiz edilən məhsulun tərkib 

hissələrini kəmiyyət və keyfiyyətcə təyin etməklə sitemin 

istənilən  fiziki xassəsinin müşahidə edilməsinə, ölçülməsinə 

əsaslanır və ona fotometrik, kolorimetrik ,titrimetrik, 

qravimetrik analiz metodu və s. daxildir. Kimyəvi və fiziki  

analiz metodunun mənfi cəhəti şüaların bütün növlərindən 

istifadə olunmamasıdır. Digər qrup analiz metoduna optiki 

analiz metodları, elektrokimyəvi analiz və s. göstərmək olar. 

Optik analiz metodları ən müasir metodlardandır və 

məhsulda olan elementlərin keyfiyyət və miqdar tərkib 

göstəricilərini təyin etməyə imkan verir. Bu metod elmi 

araşdırmalarda, bütün sənaye və kosmik tədqiqatlarda istifadə 

olunan spektroskopiyanın ən mühüm hissəsidir. Optik analiz 

metodlarına molekulyar-absorbsiya spektral analiz, atom-

absorbsiya spektroskopiya üsulu, refraktometrik analiz, 

luminsens analiz və s göstərmək olar. 

Spektroskopiyanın üstünlükləri yerində diaqnostikadan, 

yəni birbaşa obyektin "ətraf mühitinə", temassız olaraq, 

uzaqdan, obyektin xüsusi hazırlanmasından ibarətdir. Buna 

görə də, məsələn, astronomiyada geniş inkişaf etmişdir. 

Neftin və onun məhsullarının tərkib analizində 

elektromaqnit şüaların udulma hadisəsinə  əsaslanan 

ultrabənövşəyi, infraqırmızı  spektroskopiya  geniş istifadə 

olunur. Ultrabənövşəyi spektroskopiyaya nəzərən infraqırmızı 

spektroskopiyanın fərqi molekulda funksional qrupların və 

onların bir-biri ilə əlaqəsinin  mövcud olmasıdır. Bu metodda 
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molekulların bütövlükdə quruluşu haqqında daha geniş 

məlumatlar almağa imkan var.  

Metodun üstün cəhətləri: karbohidrogenlərin 

identifikasiyasında yüksək həssaslıq, dəqiqlik və sürətli analiz, 

eksperimental metodikanın və apparaturanın sadə olması, 

tədqiqat üçün tələb olunan maddədən  minimum istifadə 

etməyin mümkün olması və s. Bu metodun çatışmayan cəhəti 

bəzən spektrlərin üst-üstə düşməsi səbəbindən analitik 

tədqiqatlarda istifadə imkanının məhdudlaşmasıdır. 

Optik analiz metodunda sərhədləri  200 nm-dan 40 000 

nm-a qədər olan "optik diapazondan" geniş istifadə edirlər.  

İdarəolunan diapazonlu optik bloklar əsasında 

məhsulun tərkibinə nəzarət sisteminin işləməsi az ölçmə kanalı 

ilə işçi diapazonda daha çox informativ verilənlərin əldə 

olunmasına imkan verir. 
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ELEKTROKARDIOQRAMIN KONTAKSIZ 

QEYDIYYATI ÜÇÜN QURĞUNUN IŞLƏNMƏSI. 

 

Magistr :                                                                Elmi rəhbər : 

Xəlilova İlhamə Azad qızı                                dos.Y.Rəhimova 

I kurs A6328   

 

Pasiyentin ürək-damar sisteminin vəziyyəti haqqında etibarlı, 

əhəmiyyətli diaqnostik və proqnoz informasiyasının alınması 
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üçün EKQ-in uzun müddətli fasiləsiz monitorinqini təmin 

etmək  arzu olunandır. Ən ümumi kontakt elektrokardioqram 

elektrodları, bu gün ən çox yayılmış olan, EKQ-qeyd cihazının 

uzunmüddətli istifadə üçün lazım olan rahatlığı təmin etmir.[1] 

Kontakt EKG elektrodlarını təkmilləşdirilmə prosesində, 

müxtəlif tək istifadəli yapışan elektrodlar praktikaya 

başlamışdır. Son zamanlar alternativ kimi toxuma və ya quru 

elektrodlar adlandırılan yapışqan elektrodlar meydana çıxmağa 

başladı. Elektrodları bilavasitə parçaya daxil etmək üçün 

cazibədar imkanlara baxmayaraq, qeyd olunan siqnalın 

keyfiyyəti yapışqan elektrodlarla müqayisədə daha pisdir. 

Kontaksız aktiv elektrodlar ən prespektivlidir.Onların 

əhəmiyyətli üstünlüyü, nazik bir təbəqə ilə işləmək bacarığıdır. 

Kontaksız elektrodlar bədəni birbaşa elektriklə əlaqələndirməyi 

tələb etmir.[2] Onlar narahatlıq minimuma endirilməsi üçün 

geyimə inteqrasiya edilə bilər. 

Mürəkkəbliyi EKQ siqnalının ölçülməsində deyil (amplitud 

1-2 μV, spektr 10-100 Hz), lakin şəxsin ətrafındakı boşluğu 

dolduran çoxlu sayda elektrik siqnalından faydalı siqnalın 

seçilməsindədir.[3] Siqnalların filtrasiyası istənilən 

elektrokardioqrafın əsas məzmunudur və EKQ-nin kontaksız 

qeydiyyatı vaxtı bu əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşir , çünki 

insanın dərisinin və registratorun arasında sərbəst həcm 

meydana çıxır. Kontaktsız elektrodların iş prinsipi 

gərginliklərin klassik qeydiyyatından fərqli olaraq tutumlu 

parametrlərin qeydiyyatına əsaslandırılmışdır. Sadə tutumlu 

elektrodların yığımının beyin və ürək fəaliyyətinin 

qeydiyyatının simsiz sistemi kimi istifadə etməyi təklif edilir. 

Siqnallar sensorların hər birində birbaşa rəqəmsallaşdırılır və 

serial bağlantısı vastəsilə ötürülür , buna görə də bədənə 

yerləşdirilmiş tellərin sayı minumuma endirilir.[4] Səs - küyün 

aşağı səviyyəsilə gücləndiricinin sürətli giriş empedansının 

layihələndirilməsi kontaksız elektrodların tətbiqində ən böyük 

problemdir. İzolyasiya materialının qalınlığı artdıqca ,səs – küy 
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EKQ aşkar edilməsində əhəmiyyətli rol oynamağa başlayır. 

Kontaksız EKQ siqnalizasiya sisteminin hazırlanması 

mürəkkəb məsələdir. Kontaksız elektrodların əsas problemləri, 

hərəkət vaxtı artefaktların mövcudluğudur və bu siqnalın 

keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Amma nəticədə, 

elm və texnologiyanın müxtəlif sahələrində müasir texnologiya 

əldə edilə bilər.[5] 
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BİOSİQNALLARIN ULTRASƏS ÜSULUNUN TƏDQİQİ 

İLƏ TƏHLİLİ 

 

Magistr:                          Elmi rəhbər:   

Salahlı Elgün Elimxan oğlu                   dos.A.S. Abbasquliyev  

II kurs, qrup A6347 

  

Biosiqnalların təhlili aparılarkən biotibbi texnologiyanın 

inkişaf tendensiyasını nəzərə almaq zəruridir. Belə ki, 

araşdırmalar göstərir ki, təhlil prosesində effektiv nəticə almaq 

üçün uyğun metodlardan biri ultrasəs üsuludur. Məhz bu üsul 
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vasitəsilə dolğun vizual görüntü almaq mümkündür.  

Digər üsullardan başlıca fərqi ondan ibarətdir ki, 

radiasiyaya yol verilir yəni X şüalarından istifadə olunmur. 

Hal-hazırda biosiqnalların araşdırılması bu yönümdə daha 

perspektiv hesab olunduğuna görə getdikcə inkişaf etməkdədir.  

Yenilik olaraq qeyd etmək olar ki, hərəkətli üç ölçülü 

vizual görüntü əsasında siqnalın analizi bu üsul vasitəsilə 

gerçəkləşdirilir.  

Siqnalların təhlili zamanı vericilərin növləri, çeviricilər, işçi 

rejimləri nəzərə alınır.  

Tibbi introskopiya cihazlarına aid olan ultrasəs cihazları 

tibbdə müstəsna əhəmiyyətə malik cihazlar hesab olunur. Belə 

ki, daxili orqanların tədqiq olunmasında bu cihazar istifadə 

baxımnan qabaqcıl texnologiya kimi verilir. Qeyd etməliyəm 

ki, daxili orqanları araşdırarkən onların vizual gorünütüsünü 

almaq şərtdir. Məhz bu baxımnana biosiqnalları ultrasəs üsulu 

vasitəlisə tədqiq edərkən ekranda öz əksini tapan siqnallar 

daxili orqanların vəziyyəti barədə informasiya daşıyır. 

Ultrasəs dalğlarının tezliyi aparılan diaqnoza uyğun olaraq 

2-10 MHs arasında dəyişir. Biosiqnalları bu üsulla araşdırarkən 

bir sıra nüanslara diqqət etmək lazım gəlir. Belə ki, icra olunan 

funksiaların keyfiyyəti, funksional imkanlar eləcə də təyinat 

baxımnan gedişatın hansı səviyyədə aparılacağı mühüm 

məsələdir. 

Biosiqnalların araşdırılması zamanı ultrasəs vasitəsilə 

həyata keçirilən prosesi müxtəlif yönümdə aparmaq olar: 

1)Siqnalların ağ-qara ikiölçülü alınan akustik təsvirlərə 

əsasən təhlili 

2) Dopler metodu ilə qanın axma sürətinin 

qiymətləndirilməsi. Hansı ki, burada qiymətləndirilən amil 

sürət spektrıdır. 

3) Maksimum səviyyədə funksionallığa nalik olan cihazlar. 

Onları rəngli dopler cihazlarıdır ki, qan axınının sürət 

bölgüsünü rəngli, ikiölçüdə almağa imkan verir. Bununla 
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siqnalın analiz prosesi daha dəqiq aparılır. 

Bunlardan əlavə ultrasəs siqnallarını birölçülü rejimdə 

qeydiyyatını aparan metodda mövcuddur. M-rejim qeydiyyatı. 

Daha geniş istifadəyə malikdir. Bu zaman siqnalların açılması 

üfüqi istiqamətdə yönəlir, dərinlik isə şaquli olaraq öz əksini 

tapır. 

Bu siqnalların təhlili ilə biz qalxanabənzər vəzin ölçüsünü 

təyin edə bilərik Müqayisə nəticəsində müayinə və müalicə 

gedişatı siqnalın araşdırılması səviyyəsinə uyğun aparılır.  
                     

ƏDƏBİYYAT 
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QAZ  DİNAMİKASI  QEYRİ – XƏTTİ FƏRQ 

TƏNLİYİNİN BİR  ƏDƏDİ HƏLLİ 

 

Magistr:                          Elmi rəhbər: 

Şərifov Elmin İbrahim oğlu                           Dos.Qasımov Q.Q.         

II kurs, qrup A6417 

 

Qaz dinamikasının mürəkkəbliyi və hər şeydən əvvəl 

onların qeyri-xəttiliyi ilə izah edilir. Qaz dinamikası tənliyi tam 

sıxılmış mühitin hərəkətini təsvir edir. 

İşdə qeyri stasionar qaz dinamikası məsələsini sadə 

hallarda konservativ fərq sxemi vasitəsilə aproksimasiyasına və 

alınmış qeyri xətti fərq tənliklər sisteminin Nyuton iterasiya 

üsulu ilə həllinə baxılır. Qazın müstəvi axınına birölçülü qeyri 

stasionar halda baxıldığını qəbul edəciyik. 

Qaz dinamikasının diferensial tənliklər sistemini Laqranj 

dəyişənlərində aşağıdakı şəkildə seçək: 
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Bu tənliklər sisteminin qapalı olması üçün əlavə tənlik 

daxil edilir. Məsələdə izotermik hala baxılır.  

 Müəyyən çevirmələrdən və əlavələrdən sonra nəticədə 4 

dəyişəndən spv ,,,    asılı dörd tənliklər sistemi alırıq.  

Alınmış tənliklərə bütün axtarılan funksiyalar üçün 

başlanğıc və sərhəd şərtləri mənimsədilir.  

Qeyri aşkar fərq sxemi qaz dinamik tənliyinə tətbiq 

etdikdə qeyri-xətti tənliklər sistemi əmələ gətirir. Bu qeyri-xətti 

tənliklər sisteminin həllinə Nyutonun iterasiya üsulunu tətbiq 

etdikdən sonra fərq tənliklər sistemi alırıq. Fərq tənliklər 

sisteminin sağ tərəfi sıfıra bərabərdir ideal qaz olduğuna görə. 

Sonda üç dioqanallı tənliklər sisteminə gətirilir ki, bunu da 

ardıcıl qovma üsulu ilə həll edirik. Qovma üsulu hər lay üçün 

ayrıca tətbiq edilir. 

Məsələnin həlli üçün alqoritm verilmiş və proqram 

təminatı yaradılmışdır. 

Təklif edilmiş alqoritmi praktik məsələ üzərində 

yoxlanılmışdır və müsbət nəticə alınmışdır. 
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         Korporativ şəbəkələr adətən bir neçə qarşılıqlı laylardan 

ibarət olan kompleks bir sistem qəbul olunur. Belə şəbəkələrin 

əsasında məlumatların saxlanması və emalı üçün kompüter 

mərkəzlərindən ibarət və kompüterlər arasında informasiya 

paketlərinin etibarlı ötürülməsini təmin edən nəqliyyat 

sistemidir. Ancaq bu sistemlərin qurulması bir qatdan ibarət 

olmur.  Bir qayda olaraq, strateji qərarlar şəbəkənin bütün 

görünüşünə bir neçə layların qarşılıqlı əlasqəsi və ilk növbədə 

bu təbəqənin yalnız bir xüsusi qatına və hətta ayrı bir alt 

sistemə aiddir. Şəbəkənin inkişafı üçün texniki siyasətin 

planlaşdırılması zamanı məhsulların və həllərin qarşılıqlı 

təsirinin nəzərə alınması və digər hallarda yeni tətbiqin 

trofizmə görə kəskin bant genişliyi çatışmazlığı ilə üzləşəcəyi 

səbəbindən qəliz şəbəkə texnologiyası ilə qarşılaşa bilər. 

         Korporativ şəbəkələrin qurulması zamanı əsas problemlər 

aşağıda sadalanıbdır:  

İlk problem şəbəkəni yaradarkən həll olunası əsas problem 

kommunikasiya kanallarının təşkilidir. Rabitə kanalları - 

inkişaf etmiş elektron avadanlıqlar və kommunikasiya 

kabellərindən istifadə edərək kommunikasiya xətləri vasitəsilə 

yaradılır. Bu halda, yəni ötürülən siqnalların təbiətinə görə 

kanallar analoq və rəqəmsal ola bilər. Ayrı olaraq fəaliyyət 

göstərən həm analoq, həm də rəqəmsal kanallar eyni rabitə 
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xəttində eyni vaxtda yaradıla bilər. Bu məqsədlə əlaqədar 

kanalları virtual paylanması texnologiyası istifadə olunur. 

         Böyük lokal şəbəkələr üçün texnologiya, kommunikasiya 

və kommunikasiya qurğularının seçilməsi ən böyük 

problemlərdən biri sayılır. Hər bir alt şəbəkə üçün bu məsələ 

müəssisənin hər bölməsinin tələb və ənənələrini nəzərə alaraq, 

müstəqil həll edilə bilər. Bununla yanaşı, fərqli altşəbəkələrdə 

müxtəlif texnologiyaların seçilməsi ilə bağlı olan nəticələri 

həmişə nəzərə almalıdır.  

         Sonuncu olaraq strateji Əməliyyat sistemi və VBİS 

seçimidir. Bir kompüter şəbəkəsində istifadə edilən şəbəkə 

əməliyyat sistemləri (OS) ilə bağlı strateji qərarlar qəbul 

edərkən bütün şəbəkə əməliyyat sistemlərinin funksiyaları ilə 

bölündüyünü nəzərə almaq lazımdır: vahid şəbəkə əməliyyat 

sistemləri və korporativ şəbəkə əməliyyat sistemləri. 

Korporativ şəbəkəni qurarkən ƏS seçilməsi qəliz məslələrdən 

biridir. Eyni zamanda əməliyyat sisteminin düzgün  seçilməsi 

çox önəmlidir. 

 

NEFT EMALI QURĞULARININ  

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN 

İŞLƏNİLMƏSİ  

Tələbə:                           Elmi rəhbər:       

Əzimov İsmayıl Vüqar oğlu                           Səfərova A. 

IV kurs, qrup 695.5 

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq mürəkkəb 

strukturlu neft fraksiyalayıcı texnoloji kompleksləri üçün daxili 

və xarici həyacanlandırıcı təsirlərə ekvivalent reaksiya göstərə 

bilən, daha çevik və dəyişən yeni idarəetmə sistemlərinin 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi avtomatik idarəetmə 

nəzəriyyəsinin əsas problemlərindən biridir.  Bu səbəbdən 

alınan məhsulun keyfiyyəti baxımından idarəetmədə tələb 

olunan dəqiqliyi təmin edə bilən yeni avtomatlaşdırılmış 
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idarəetmə sistemlərinin işlənilməsiı aktual mövzudur.  

 Təqdim olunan tədqiqat işində temperaturun 

tənzimlənməsi üçün istifadə olunan kombinə olunmuş 

tənzimləmə sisteminin iş prinsipini aşağıdakı kimi izah etmək 

olar: kalona daxil olan xammalın (müxtəlif nefft yaraqlarından 

götürülmüş xam neftin) sərfinin artması nəticəsində kalonun 

daxilində isti qarışığın səviyyəsi də artacaqdır. Bu da həmçinin 

suvarma sərfinin artmasına və yeni sistemdə korreksiyaedici 

siqnalın yaranmasına səbəb olur. Bu zaman yaranmış siqnal 

suvarma sərfi xəttində qoyulmuş klapanı açacaqdır. Beləliklə 

bu, seçilmiş səviyyədə temperaturun və kalona verilən suvarma 

sərfinin sinxron olaraq bir qədər artmasına gətirib çıxaracaqdır. 

(şək.1). Məlumdur ki, yeni sistemdə temperaturun artması 

seçilmiş boşqabdan alınan məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə 

birbaşa təsir göstərir. Bu təsir ilə suvarma sərfinin artmasının 

həmin keyfiyyət göstəricilərinə göstərdiyi təsir bir-birini 

kompensasiya edir və nəticədə, alınan məhsulun keyfiyyət 

göstəriciləri sadə tənzimləmə sistemləri ilə müqayisədə daha 

stabil olacaqdır və standart göstəriciləri təmin edəcəkdir .   

13
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FE
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FE
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FE
1

TE
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Şəkil 1. Suvarma sərfinin informasiya qıtlığı şəraitində kombinə 

olunmuş avtomatik idarəetmə sistemi 

 

Bütün bu fikirlər onu deməyə əsas verir ki, neft 
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fraksiyalayıcı  qurğularına daxil olan  xammalın sərfinin və 

keyfiyyət göstəricilərinin geniş diapozonda dəyişdiyi texnoloji 

şəraitdə , xammalın və alınan məhsulların keyfiyyət 

göstəricilərinin təmini üçün avtomatik ölçmə sistemlərinin 

olmadığı şəraitdə onların minimum enerji xərcləri ilə optimal 

idarə olunması daha səmərəlidir.. Yuxarıda qeyd olunanları 

nəzərə alaraq, informasiya çatışmazlığı şəraitində fəaliyyət 

göstərə  bilən yeni idarəetmə sistemlərinin işlənilməsi həlli vaci 

məsələlərdən sayılır .  

 

Ədəbiyyat siyahisi 

1. В.Н. Антонов, А.М. Пришвин, В.А. Терехов, А.Э. Янчевский . 

Адаптивные системы автоматического управления. Учебное пособие.. 

— Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. — 204 с. 

2. А.Г. Александров Оптимальные и адаптивные системы  Электронная 

книга. — М.: 2003. — 278 с 

3. Р. Дорф, Р. Бишоп Современные системы управления. Пер. с англ. Б. 

И. Копылова. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. – 832 с 

4. В. А  Жмудь . Адаптивные системы автоматического управления с 

единственным основным контуром . Автоматика и программная 

инженерия.  2014, №2(8).-106-122 с. 

 

ƏZƏLƏ TOXUMALARININ ZƏDƏLƏNMƏ 

DƏRƏCƏSİNİN İLKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

SİSTEMİ 

Magistr:                Elmi rəhbər:   

Şahvələdova Gülbəniz İlqar                     dos.K.Ş. İsmayılova  

II kurs, qrup A6347 

 

           Əzələlər- bunlar elə strukturlardıki insanın bədənindəki 

hərəkəti təmin edirlər. Əzələlər lifli quruluşa malikdirlər. Əzələ 

dəstələri isə öz növbəsində əzələ liflərinin birləşməsindən 

təşkil olunmuşlar. Əzələnin 2 növünü ayırd edirlər,bunlardan 

http://www.twirpx.com/file/24034/
http://www.twirpx.com/file/21901/
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birincisi yalnız bizim beynimiz əmr etdiyi zaman fəaliyyət 

göstərir,ikinci növü isə biz yuxuda olduğumuz müddətdə belə 

fəaliyyətini davam etdirir. İnsanın bədənində təqribən 640 

əzələ mövcuddur ki, hər biri öz növbəsində bədənin müəyyən 

bir hissəsinin hərəkətini təmin edirlər. Əzələ toxumaları-

eninəzolaqlı, saya və ürək əzələ toxumaları olaraq 3 növə 

bölünürlər. Əzələ toxumalarının ciddi zədələnmiş halında, 

miyogen hüceyrələr şəklində olan ehtiyyat,  skelet əzələlərinin  

bərpasını təmin etmir, bu da zədələnmiş  əzələ toxumasının 

bərpasını təmin etmək üçün yeni metodların inkişafının 

vacibliyinə və əzələ toxuması zədələnməsinin ilkin 

qiymətləndirilməsi məqsədilə eksperimental modellərin 

tətbiqinə səbəb olur. Bu araşdırmanın məqsədi zədələnmiş 

əzələ toxumasının zədələnmə dərəcəsini  öyrənmək üçün 

istifadə olunan eksperimental modelləri müqayisə etməkdir. 

Skelet əzələsi toxumasının bərpası məsələsinin öyrənilməsində 

irəliləyiş üçün vacib şərtlərdən birİ adekvat eksperimental 

modellərin yaradılmasıdır. Bu modellər aşağıdakılardır: 

1.Əzələlərə təsir edən faktorların təbiətinə əsasən fiziki 

modellər (mexaniki, silah   və istilik) 

2. Kimyəvi modellər (farmakoloji agentləri və digər kimyəvi 

maddələrdən istifadə) 

3. və bioloji modellər (infeksion və genetik  əzələ 

zədələnməsinin denervasiyası). 

Geniş istifadə olunan modellərdən biridə Kontuziya 

modelidir. Bədənin bütün səthinə və ya onun böyük bir 

hissəsinə kəskin mexaniki təsir nəticəsində baş verən patogen 

bir vəziyyətdir. Eksperimental məqsədlə, standart bir zədə 

yarada bilmək üçün, əksər hallarda, əzələ proyektor sahəsinə 

düşür, mexaniki qüvvə isə  onun düşdüyü hissəni seçməklə 



284 

 

idarə olunur. 

Ədəbiyyat: 

https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-modeli-dlya-izucheniya-

regeneratsii-poperechnopolosatoy-skeletnoy-myshechnoy-tkani 

 https://az.wikipedia.org/ 

 

KARDİOLOJİ MÜŞAHİDƏNİN SİSTEMLƏRİNDƏ 

EKQ-İN AVTOMATİK  ANALİZİNİN KOMPÜTER 

METODLARI 

Magistr:                           Elmi rəhbər:               

Hacıyeva Gülər Ziyabi qızı                Dos. Rəhimova Y. Q. 

II kurs, qrup: A6347 

 

Cihazlar və sistemlər tibb üçün daim təkmilləşdirilir və 

yeniləşdirilir. Bu, bir tərəfdən, elektronika və hesablama 

texnikasının texniki bazasının inkişafı ilə, digər tərəfdən isə 

yeni tibbi texnologiyaların tətbiqi sahələrinin genişləndirilməsi, 

təkmilləşdirilməsi və tibb texnikasının yaranması ilə bağlıdır. 

Ürəyin və ürək-damar sisteminin vəziyyətini 

qiymətləndirərkən, əsas rol elektrokardioqrafiyanın (EKQ) 

analizi ilə oynamaq və bu zaman ürəkdə meydana gələn həcmli 

elektrik proseslərinin proqnozlarını göstərməkdir. EKQ ürək-

damar sisteminin mövcud vəziyyəti və ürəkdəki patoloji 

dəyişikliklər barədə bizə məlumat verir. Tibbi elektronikanın 

ən mühüm vəzifələrindən biri bədənin fizioloji parametrlərinin 

qiymətləndirilməsi, doktorun diaqnostik qərarlarına 

informasiya dəstəyi vermək, həmçinin insanın vəziyyətindəki 

patoloji dəyişikliklərin avtomatik diaqnostikası kimi 

biomedikal məlumatların avtomatik analizini etməkdir.  

Rəqəmsal EKQ proqramlarının diaqnostik şərhinin təmin 

edilməsi üçün bir neçə texniki metodları nəzərdən keçirmək 

lazımdır: 

             1. Siqnalların işlənməsi,o cümlədən analoqdan 

rəqəmsal siqnallara çevrilməsi,(məsələn, miopotensialı, 

https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-modeli-dlya-izucheniya-regeneratsii-poperechnopolosatoy-skeletnoy-myshechnoy-tkani
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-modeli-dlya-izucheniya-regeneratsii-poperechnopolosatoy-skeletnoy-myshechnoy-tkani
https://az.wikipedia.org/
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hərəkətin artefaktları, baza dolaşmaları, nəfəslə bağlı) səs-

küyün aradan qaldırması üçün filtrasiya. Düzgün filtrasiya 

fundamental addımdır, çünki o son emal edilmiş siqnalı kəskin 

dəyişdirə bilər. Düzgün filtrləmə, son işlənmiş siqnalın 

dramatik şəkildə dəyişə biləcəyi üçün əsas bir addımdır. 

2. Avtomatlaşdırılmış sistemlərin əksəriyyəti və bütün EKQ 

aparatları indi eyni anda qeyd olunur. Şüa şablonu- 

komplekslərinin (dominant komplekslər) qurulması əvvəlcədən 

qeyd olunan atışlar istisna olmaqla, hər bir qurğunun orta 

kompleksinin formalaşmasına imkan verir. 

3. Dalğaformanın tanınması, müxtəlif dalğaların başlanğıc və 

möhkəmliyinin müəyyən edilməsi önəmli aspektlərdən 

biridir.(P-dalğası, QRS kompleksi, T-dalğa). Hər bir qurğunun 

nümayəndəsi kompleksinin temporal hizalanması və 

yerləşdirilməsi dalğa başlanğıcının daha dəqiq etiketləməsini 

yerinə yetirir. 

4. Son tədqiqatlarda 4 müxtəlif rəqəmli - 600 EKQ-də RR, PR, 

QRS və QT interval müddəti  və onların avtomatlaşdırılmış 

ölçüsü barəsində elektrokardioqraf öyrənilmişdir.Bu zaman 

ölçülmüş intervallar və uzunluqlar istehsalçıların arasında 

kiçik, amma statistik əhəmiyyətli fərqləri göstərir. 

Alqoritmlərin arasında olan orta mütləq fərqlər QRS uzunluğu 

və normal subyektlərdə QT intervalı üçün eyni idi. 

Mənim təklif edəcəyim metod isə, emal edilmiş EKQ 

üçün diaqnostik alqoritmlərdən istifadəylə interpretasiyadır. Bu 

alqoritmlər,cürbəcür müxtəlif metodlarla emal edilən EKQ 

siqnallarına tətbiq vaxtı yerinə yetirilə bilər. Müxtəlif standart 

sistemlərlə  EKQ ölçüləri arasındakı fərqlər diaqnostik 

nəticələrin (çıxardılmaların) dəyişikliyi üçün kifayət qədər 

böyük ola bilər. Nəhayət, filtrasiya, ötürülmə, interpretasiya və 

məlumatların arxivləşdirilməsi həmçinin EKQ-in rəqəmli emalı 

metodunun vacib aspektləridir. 
Ədəbiyyat:  

Ham, F.M. Classification of cardiac arrhythmias using fuzzy ARTMAP / 

F.M. Ham, S. Han //. 
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TEXNOLOJİ PROSESLƏRDƏ QƏZA DAYANDIRMA 

SİSTEMİNİN ROLU 

 

Magistr:  

Haciyev İlkin Üzeyir oğlu 

 Elmi rəhbər  

Dos. İsmayılov B.İ. 

II kurs  A6337   

 

Texnoloji prosesin düzgün və səmərəli şəkildə idarə 

olunması və nəticədə alınan son məhsulun tələb olunan 

keyfiyyət kriteriyalarına uyğun olması, bilavasitə texnoloji 

parametrlərə nəzarətin səviyyəsindən asılıdır.  

Müasir sənaye müəssisələrində müxtəlif məqsədlər üçün 

nəzərdə tutulmuş bir neçə nəzarət sistemlərindən istifadə 

olunur. Bu nəzarət sistemləri iri sənaye müəssisələrində 

texnoloji prosesin operativ və səsmərəli şəkildə idarə 

edilməsini təmin edir. Bu sistemlərdən ən vacibi və 

əhəmiyyətlisi məhz “Qəza dayandırma sistemi”-dir. 

“Qəza dayandırma sistemi” - proses parametrləri 

texnoloji normadan kənara çıxdıqda yarana biləcək qəzaların 

qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.  İstehsalat 

müəssisəsi  texnoloji parametrləri layihə məhdudiyyətləri 

daxilində saxlamaq məqsədi ilə, sahəni  avtomatik idarəetmə 

sistemi və aktiv- passiv həyəcan siqnalları göstərən cihazlarla 

təchiz edilir. 

Aktiv həyəcan siqnalları, proses parametrləri müəyyən 

olunmuş hədlərini keçəndən sonra avtomatik təhlükəsizlik 

tədbirləri işə düşür. Passiv həyəcan siqnalları, göstərir ki proses 

parametrləri arzu olunmayan hədlərinə çatıb və işçi heyətinə 

müvafiq əməliyyatlar üçün vaxt verir. Qəza dayandırma sistemi 

prosesin tam şəkildə dayandırılması üçün nəzərdə tutulmayıb, 

ancaq qəza şəraitində işə düşür.  

 “Qəza dayandırma sistemi”  sistemə daxil edilmiş ölçü 

cihazlarının sayına və məntiqi alqoritminə görə bir neçə 
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növlərə ayrılır. Bunlara misal olaraq 1oo1 ( 1-dən 1-ni 

seçmək), 1oo2 (2-dən 1-ni seçmək) və 2oo3 ( 3-dən 2-ni 

seçmək ) sistemlərini göstərmək olar. 

1oo1 ( 1-dən 1-ni seçmək) – Bu sistemin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, “Qəza dayandırma sistemi” –nə 1 ölçü 

cihazı qoşulur,və ancaq o cihazdan gələn siqnala görə sistem 

işə düşür.Bu sistem ele də səmərəli deyil.Çünki, bir parametrin 

normadan çıxması qurğunun dayanmasına səbəb olur.. 

1oo2 (2-dən 1-ni seçmək)- Bu sistem 1oo1 ( 1-dən 1-ni 

seçmək) sisteminə nisbətən əlverişli sayılır.Çünki burada iki 

cihaz sistemə qoşulur,onlardan biri təhlükəli həddə çatdıqda, 

sistem digər cihazın göstərişinə görə sabit qalır,yəni qurğunun 

işini dayandırmır və bu da prosesi normaya salmaq üçün 

operatora müəyyən qədər vaxt qazandırır. 

2oo3 ( 3-dən 2-ni seçmək) –Bu sistem daha müasir və 

əlverişli sistemdir. Çünki burada 3 cihaz sistemə qoşulur. 

Onlardan yalnız bir cihazın göstərişi digər ikisindən 

fərqləndikdə, operatorun parametrlərin kritik həddə çatmaması 

üçün profilaktik tədbirlər görməyə daha cox imkanı olur.  

Həmin cihaz sistemdən kənarlaşdırılır və sistem digər iki 

cihaza görə nəzarəti həyata keçirir. Qəza dayanması yalnız 3 

cihazdan 2 –nin göstərişi fərqli olduğu halda işə düşür. Bu 

sistem prosesin daha az dayanması və təhlükəsiz idarə 

olunması üçün əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. 

“Qəza dayandırma sistemi” qəza gətirə biləcək fövqəladə 

vəziyyətdə işçi heyətinin, avadanlıqlarının və ətraf mühitinin 

qorunmasını təmin edir və texnoloji proseslərin  səmərəli və 

təhlükəsiz həyata keçirilməsinə şərait yaradır. 

Ədəbiyyat  

1. 2007 - Honeywell Industrial Inc., Honeywell Safety Management 

Systems a division of Honeywell Aerospace B.V. The Netherlands. 
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HUMAN MACHINE INTERFACE 

Student:                                                     Supervisor:c 

Jabrailova Ulviyya Emil                Instr. Assoc.Prof.K.R.Alieva 

I year , gr:612.18 E 

Development of efficient HMI interface system at plants 

and workshops is a very important part of automatization and 

good plant performance. Each HMI  system is individual for 

location and purposes of the production. It is productive 

collaboration of all engineering disciplines, especially 

Instrument, Electrical, IT, Process and Process Safety, 

Software.  HMI helps to eliminate errors and reduce the 

hazardous moments by controlling alarms and trips during 

design case operation and undesirable scenarios. HMI shall 

provide a common “look and feel” for operation monitoring, 

control and diagnostics of all systems integrated into the ICSS.  

Human machine interface (HMI) of process plant 

automation systems is an essential component in the 

management of process safety. HMI supports a wide range of 

tasks and activities, including enabling effective response from 

CRT under abnormal situations. A properly designed HMI can 

provide several operational benefits, namely: 

Reduce CRT Loading; 

Improve Situational Awareness; 

Enable Accurate Response; and 

Prompt Operator action 

Expand Layers of Protection for Safety 

Managing Process safety system (PSS) 

Emergency support system (ESS) 

Errors can cost not only damage to reputation and money 

loss, but human life and environmental catastrophes. HMI 
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development goals, design process functional requirements for 

all modes of operation that need HMI support as well as design 

practices should be aligned with ISA (International Society of 

Automation) standards and guidelines. 

 

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И СПОСОБ ЗАПИСИ RMS  

 

Magistr:  Elmi rəhbər: 

Səmədzadə Cəmilə Samur qızı dos., Y.Q.Rəhimova 

II kurs, R6347               

 

Миография –это регистрация сократительной 

деятельности мышц.  

Электромиограмма (ЭМГ) — кривая, записанная на 

фотоплѐнкеили бумаге с помощью чернильно-пишущего 

осциллографа или на магнитных носителях . 

Поскольку ЭМГ-сигнал можно рассматривать как 

случайный процесс с нулевым средним значением, то для 

регистрации поверхностной ЭМГ можно применить 

следующий способ: 

Aмплитуда ЭМГ аппаратно возводится в квадрат. Данный 

способ записи  носит название корень квадратный из 

среднего значения квадрата сигнала: 

Амплитуда ЭМГ=  

    
∫        

    
 

√  
 √∑        

 
   

   
 

Где S(T)– ЭМГ-сигнал, зарегистрированный с 

помощью АЦП в точках S(T1); 

Δt– период усреднения; N – количество отсчетов в окне 

длительностью Δt. 

В англоязычной версии такой способ записи ЭМГ 

называется Root Mean Square  (сокращенно RMS). 

Для однократных и редких сигналов цифровой 

осциллограф остается единственным средством измерения 
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RMS, а также других амплитудных параметров сигнала. Из 

данного вычисления осциллограф при измерении RMS 

производит «полное» измерение сигнала, имея ввиду 

одновременное измерение как постоянной, так и 

переменной составляющих. 

Литература 

 

1.Basmajian J. V. Muscle alive, their functions revealed by 

electromyography. – Williams and Wilkins, fourth edition, 

1979, P. 555.  

2..Википедия, свободная энциклопедия, 

[Электронный ресурс] URL: 
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GƏLƏCƏYİN PERSPEKTİV TEXNOLOGİYALARI 

Magistr:                                                                  Elmi rəhbər:   

Kazımzadə Rzabala Fəxrəddin                        Mehdiyeva A.M. 

I kurs, qr.A6118 

Bu texnologiyaların bəzilərindən hal-hazırda qismən 

istifadə olunur, digərləri isə hələlik sadəcə ideyadır, gələcəkdə 

bunların hər birinin geniş imkanlara malik olması və alternativ 

mənbə kimi ənənəvi enerji mənbələrini əvəz etməsi 

mümkündür. 

Günəş enerjisi əsasında işləyən kosmik peyklər. Əslində 

bu sistemin yaradılması haqqında ideyalar və müzakirələr 

1970-ci illərdən bəri davam edir.  Bu kosmik günəş panelləri 

vasitəsilə günəş şüaları və enerjisini toplayıb yerdəki 

qəbulediciyə ötürmək mümkündür. Bu sistemin ənənəvi günəş 

panellərindən fərqi odur ki, onların vasitəsilə biz günəş 

enerjisini istənilən meteoroloji şəraitdə və bütün sutka ərzində 

toplaya bilərik. Çünki kosmosda yerdəki kimi bulud, yağış, qar 

və dünyadakı kimi gecə vaxtı mövcud deyil, daima günəş 
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mövcuddur. Ona görə də günəş radiasiyası daim maneəsiz 

toplanıla bilər. Günəş şüaları böyük panellər vasitəsilə qəbul 

edilib nəhəng güzgülərə ötürülür və güzgülərdən mərkəzdəki 

kollektarlara əks etdirilir. Burada toplanan enerji yerdəki qəbul 

ediciyə ötürülü [2, 3, 5]. 

Günəş kosmik peyklərini iki formada hazırlaya bilərik: 

lazer və mikrodalğa kosmik günəş peykləri.  

Gələcəkdə kosmosa müxtəlif vasitələri nəql edən 

daşıma şirkətlərinin inkişafı sayəsində bu sistemləri həyata 

keçirmək, kosmosda quraşdırılmasını təmin etmək mümkün 

olacaq. 

İnsanın mexaniki qüvvəsinə əsaslanan enerji. Bu enerji 

növlərindən mexaniki enerji ilə, məsələn əldə silkələnərək 

enerji toplayan fənərlər, pedalları çevirməklə enerji yığan 

velosipedlər artıq məlumdur və bu kimi yeni-yeni vasitə və 

qurğuların yaradılması davam edir. Hal-hazırda bunlar çox 

əhəmiyyətli dərəcədə gözə çarpmasa da gələcəkdə biz insan 

enerjisinə əsaslanan sistemlərlə enerjiyə hiss olunan dərəcədə 

qənaət edə bilərik. ELF mexaniki və günəş enerjisi əsasında 

çalışan maşınları misal göstərə bilərik. Bu maşınlar pedal, 

günəş panelləri və batareya ilə təchiz olunub. Bir, iki və üç 

pedallı modelləri mövcuddur. Təkcə pedal çevirməklə 2-3 saata 

enerji toplayır və bu enerji ilə pedalsız 25.8 km məsafə qət 

etmək mümkündür.  Hərəkət sürəti saatda 40.2 kilometrdir. 

Yalnız günəş şüası ilə 8 saata enerji toplaya bilər. 

Philips hibrid batereyalı AE100 və AE1120 radioları 

insanın fiziki qüvvəsi ilə, dəstəyini çevirməklə enerji topladığı 

və batareyasını dəyişmək lazım olmadığı üçün ətraf mühit və 

ekologiyaya ziyan vurmur. Kinetik enerji generasiyasına, işıq 

və alarm sisteminə malikdir, USB kabeli vasitəsilə telefon və 
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digər cihazları enerji ilə təmin edə bilər. 

iPhone telefonları üçün hazırlanan “Reactor” cihazı 

vasitəsilə telefonu sadəcə  dəstəyini çevirməklə enerji ilə təmin 

etmək olar. Ultra-nazik generatora sahibdir və telefon sadəcə 

içərisinə yerləşdirilir və çevirgəc hərəkətə gətirilir. 

Oyster qurğuları dənizlərdəki  qabarma və çəkilmə 

hadisəsinə bənzər bir mexanizmlə, lakin süni şəkildə işləyir. 

Yəni iki böyük qapaqlardan biri sahildən aralıda okean və ya 

dəniz yatağına bərkidilir. Digər qapaq və ya qol isə suyu 

yüksək təzyiqlə porşen  vasitəsilə  sahildəki kiçik stansiyadakı 

turbinə vurur. Bu cihazlardan təkcə biri vasitəsilə 2500 evi 

elektrik enerjisi ilə təmin etmək mümkündür. Hər qurğu 2.4 

GVt enerji hasil edə bilir.  

Hidrogen enerjisi əsasında hərəkətə gətirilən təyyarələr 

maye hidrogen ilə işləyirlər. Hidrogen parçalanıb yanacaq 

bakına ötürülür və birbaşa elektrik enerjisinə çevrilir. Bunlara 

misal olaraq Boeing Phantom Works və Boeing Phantom Eye 

təyyarələrini göstərə bilərik. 900 kq-dan çox yük həcmi ilə 10 

gün havada qala bilərlər. Bu təyyarələr insansız nəqliyyat 

vasitələridir və məsafədən idarə olunurlar.  

Uçan külək fermaları (turbinləri) vasitəsilə biz adi külək 

turbinləri ilə müqayisədə iki dəfə çox enerji əldə edə bilərik [1, 

4]. Yerdən 300-600 m hündürlüyə qaldırılırlar və küləyin 

sürətinin saatda 161 km olduğu hallara qarşı belə 

davamlıdırlar. Gələcəkdə bu qurğulara wi-fi  sistemi qoşa və 

bunun vasitəsilə internetin olmadığı yerləri wi-fi ilə təmin edə 

bilərik. Bu hava turbinləri həm də adi külək turbinlərinin 

quraşdırılması çətin və ya mümkünsüz olan yerlərdə bu işi 

bizim üçün reallaşdırır. Küləyin sürəti əlverişli olan yüksəkliyə 

avtomatik olaraq qalxa və təhlükəli hava şəraitində öz sensor 
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sistemi vasitəsilə əlverişsiz şəraiti hiss edərək yerə və ya 

nisbətən aşağı hündürlüyə enə bilər.  
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ELEKTRON  KITABXANANIN  IŞLƏNMƏSI  VƏ  

TƏLƏBƏLƏRLƏ  IŞ  ROSESINDƏ ISTIFADƏSI. 

 

Tələbə:                                                              Elmi rəhbər: 

Şirməmmədli Əlisahib Quzeir oğlu                 b.m.S.R.Kərimova 

III kurs , qrup 681.6   

 

   Bu sistemi  yaratmaqda məqsəd  kitabxanaçı  və  oxucu  

münasibətlərinin avtomatlaşması və tələbələrin  işini 

asanlaşdırmaqdır.Sistem  özündə  aşağıdaki  əməliyyatları  

saxlayır.Yeni kitab əlavə etmək - kütləvi  şəkildə  Excel  

faylından  kitabları  bazaya  əlavə etmək mümkün olacaq. 

Sistemdə kitablar kateqoriyalara bölünür. Kateqoriyalara 

müəllif,dil,nəşriyyat,kitabın mövzusu daxildir.Oxucu kitabı 

müəllifə,mövzuya və.s kateqoriyalara görə tapa  biləcək. kitab 
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tapılmazsa,oxucu həmin kitab haqqında adminə sorğu göndərə  

biləcək.Oxucunun kitabı götürmək mərhələsini aşağıdakı 

şəkildə planlaşdırmışıq:Oxucu axtardığı  kitabı götürmək  

istədiyini  sistem vasitəsilə  adminə və ya kitabxana  işçisinə 

göndərəcək.Kitabxana işçisi oxucunun kitabı götürmə istəyini 

ya qəbul edəcək, ya  da  ləğv edəcək.Oxucu qarşı tərəfə  sorğu 

göndərəndən sonra əgər götürmək istəyi qəbul olundusa 3 

formada oxucuya məlumat gələcək.Birbaşa  sistem vasitəsi ilə, 

email ünvanına birbaşa məlumat göndərməklə,sms  vasitəsi  ilə  

oxucuya məlumat onun telefon nömrəsinə göndərilməklə. 

Bundan  əlavə  statistik  məlumatlar olacaq  hansı ki,ən çox 

oxunan kitablar hansılardır, kitabların bazadakı sayı,itirilmiş 

kitabların sayı  və.s. Əlavə olaraq  isə  oxucuların öz  aralarında  

informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün  mesaj modulu  

quraşdırılmışdır. 

 

BİR DİSTANT ÖYRƏTMƏ ELEKTRON 

SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ 

Tələbə:                                                                  Elmi rəhbər: 

Əliyev Qismət Mehman oğlu                        b.m.S.R.Kərimova 

III kurs , qrup 647.6   

 

       Distant təhsil tələbələrin universitetdən kənar, yəni 

məsafəli təhsil almasını təmin edir. Bu formada təhsil alan 

tələbələr müəllimlərin keçdikləri dərsləri, lazımi 

tapşırıqları,testləri və s. hər hansı bir internet portalı vasitəsilə 

müəllimlə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilər. Dərs ilinin sonunda 

smestr boyu keçirilən mövzuları necə mənimsəndiyini 

yoxlamaq məqsədilə universitet tərəfindən təşkil olunan 

imtahanlarda iştirak etməklə tələbə qiymətləndirilir.Sistemə 

daxildir: tələbələrin, müəllimlərin,fakültələrin,kafedralarım, 

ixtisasların, qrupların, fənnlərin və s. siyahısı. Bu siyahılar  
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üzərində dəyişikliklər aparmaq,məlumatları yeniləmək olar. 

Fənnlər üzrə keçirilən dərslərə daxil olaraq lazımi mövzu üzrə 

video, elektron material və test tapşırıqlardan istifadə etmək 

mümkündür. Sistemə mesaj bölümü daxil edərək tələbələr 

arasında məlumat bölüşdürmək, bir-birlərinə kömək etmək 

üçün şərait yaratmaq mümkündür. Gələcəkdə sistemə canlı 

videolar da daxil edərək tələbələrə yerindəcə müəllimə 

suallarını ünvanlamaq,müəllim-tələbə arasında rahat ünsiyyəti  

təmin etmək olar. Sistemdə dərs cədvəli üçün, imtahan tarixləri 

üçün, universitetdəki dəyişikliklər haqqında məlumat verə 

biləcək xəbərlər üçün bölüm, universitetdə keçiriləcək tədbirlər 

haqqında məlumat verici lövhə, öz şəxsi məlumatlarını görə 

biləcəyi bölüm, növbəti semestrlardakı keçiriləcək fənn 

siyahılarına baxa bilmək üçün məlumatlandırıcı siyahı, 

mesajlaşma bölümü xidmət göstərəcək. Hazırlanmış sistem 

tələbənin universitetə gəlmədən məsafəli şəkildə (distant) təhsil 

alması üçün hər cür imkanlara malik olacaq. 

 

FAYLIN  BIR  FORMATDAN  DIGƏRINƏ  

ÇEVRILMƏSINI  TƏMIN EDƏN  PROQRAMIN 

IŞLƏNMƏSI 

Tələbə:                                           Elmi rəhbər: 

Əliyev Rüfət Mehman oğlu               baş müəllim  S.R.Kərimova 

III kurs , qrup 681.6   

 

Fayl konvertoru universitetimizin vacib hissələrindən 

birinə çevriləcək proyektlərdən biridir.Bizim verdiyimiz 

imkanlar həm müəllim heyətinin həm də tələbələrin işini 

asanlaşdıracaq, verilmiş mühazirə, sillabus və s. məlumatların 

daha uyğun formata salınmasına kömək 

etməkdədir.Məlumatların bütün cihazlara (planşet , elektron 

kitab oxuyucu, smartfon, kompüter və s.) uyğunlaşdırılması, 

müəyyən qədər az həcmə malik olması və ən əsası çap prosesi 

zamanı yarana biləcək bütün problemlərin aradan qaldırılması 
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üçün işlədiləcək bir saytdır. 

Konvertor özü getdikcə inkişaf etməkdə olacaq bir 

səhifə olacaqdır ki , hər həftə bazaya mümkün qədər yeni fayl 

uzantılarının konvertasiyası əlavə ediləcək. İstifadəçilərin 

müəyyən məlumatları və faylların konvertasiyası zamanı baş 

verən bəzi proseslər öz yerini tapacaqdır. Saxlanılacaq 

məlumatlarının siyahısı : faylın konvertasiya edildiyi vaxt                        

(gün.ay.il, saat: dəqiqə: saniyə dəqiqliyi ilə), konvertasiyaya 

sərf olunan vaxt,konvertasiyanın növü (Nümunə olaraq: .doc -> 

.pdf),konvertasiya edilən faylın adı (nümunə olaraq: Elektron 

Kitabxana.docx), istifadəçinin IP  ünvanı. 

Məqsəd məlumatların daha sürətli istifadəsi, daha az 

həcmə malik olması üçündür. Unibook-da bütün mühazirələr 

.doc və ya .docx formatında saxlanılır. Bu tip faylların 

oxunması üçün bütün cihazlara heç deyilsə Microsoft Word 

proqramı qurulu olmalıdır ( və yaxud başqa bir bu tipli faylı 

aça biləcək proqram). PDF formatı bir çox cihazlarda qurulu 

olan əməliyyat sistemi üzərində işlənən olduğundan heç bir 

əlavə proqrama ehtiyac duymadan işlək vəziyyət alır 

 

NEFT MƏHSULLARININ QƏLƏVİLƏŞDİRİLMƏSİ 

PROSESLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASINDA 

TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ 

 

Magistr:                                                  Elmi rəhbər:                 

Əlimov Ramazan Nəbiyeviç          dos. T.M.Məhərrəmova 

II kurs, qrup A6117 

 

Neftin emalı prosesləri, o cümlədən, neft məhsullarının 

qələviləşmə prosesi tezalışan yanar və toksik maddələrin 

iştirakı ilə həyata keçirildiyi üçün bu tip obyektlərin 

layihələndirilməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl 

olunması məcburuyyəti yaranır. Hal- hazırda hazırlanan 

layihələrin Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılan 
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ekspertizadan keçirilməsi qanun ilə tələb olunur. Odur ki, 

yuxarıda qeyd etdiyim obyektlərdə və həmçinin xüsusi 

partlayış və yanğın təhlükəli proseslərin layihələndirilməsi 

işlərinin aparılması zamanı təhlükəsizlik məsələləri ortaya 

qoyulur.  

Texnoloji obyektlərin təhlükəsizlik sistemləri adətən 

aşağıdakılardan ibarət olur: Fire&Gas (yanğın siqnalizasiyası, 

avtomatik yanğınsöndürmə, qaz təzahürünün aşkarlanması və 

qazlanmanın aradan qaldırılması) və ESD (avtomatik qəza 

dayandırma) sistemləri. Bu sistemlər adlarından göründüyü 

kimi yanğın və qazlanmanın siqnallanması və aradan 

qaldırılması, həmçinin prosesin qəza vəziyyətinə yaxınlaşdığı 

zaman, onun təhlükəsiz hala gətirilməsi məsələlərini həll edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu sistemlər iki ayrı idarəetmə 

şkaflarında yerləşir və hər biri müstəqil idarəetmə alqoritminə 

malikdir. Hər şkafda müvafiq sistemin vericilərindən gələn 

siqnalları emal edən və idarəetmə əmrlərini hasil edən 

proqramlaşdırılan məntiqi kontroller (PMK) və onun modulları 

yerləşir. Bu kontrollerin çıxışı siqnalları yanğın söndürmə 

qurğularına, yanğın qaz balonlarının çıxışında yerləşən 

siyirtmələrə, qazlanmanı aradan qaldıran ventilyatorlara, 

prosesi təhlükəsiz hala gətirən idarəetmə klapanlarına 

göndərilir. Təhlükəsizlik sistemlərinə qoyulan tələblərə görə 

hər sistem şkafında ehtiyat (redundant) kontrollerin olması 

məcburidir. Əsas (master) kontrollerin sıradan çıxması zamanı 

idarəetmənin avtomatik olaraq ehtiyat kontrollerə ötürülməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin hər sistem şkafı fasiləsiz qida 

mənbəyi ilə təmin olunmalıdır. İdarə etmə şkaflarının toz və 

nəmişliyə qarşı dözümlülüyü təyin edən mühafizə dərəcəsi 

minimum IP 66 (qapalı otaqlarda yerləşməsi şərti ilə) 

olmalıdır. 

Bu işdə Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun 2 

№-li sexində yerləşən Merikem qurğusunda ESD sisteminin 

tətbiq edilməsinin imkanları araşdırılmışdır. Mövcud sistemdə 
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2001-ci ildə Merikem firması tərəfindən hər bir separatorda 

təzyiqin qalxmasının qarşısını alan və qazatqı sisteminə açılan 

klapanlar (PSV) nəzərdə tutulmuşdur. Prosesin nisbətən aşağı 

təzyiq və temperaturda getdiyi nəzərə alınaraq qəza 

dayandırma klapanları prosesin məhsul xəttinin giriş və 

çıxışında, həmçinin müxtəlif növ məhsullar (benzin, kerosin və 

dizel) üçün qələviləşmə separatorları arasındakı xətlərdə 

qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək lazımdır ki, bu işdə 

ESD sistemi üçün SIL2 və SIL3 təhlükəsizlik səviyyələrinə 

malik avadanlıq (məsələn, təzyiq siqnallayıcısı, səviyyə 

siqnalizatoru, PMK və s.) götürülmüşdür və texnoloji 

avadanlıqların da bu səviyyəyə malik olması tələb olunur, əks 

halda ESD sisteminin yalnız avtomatika hissəsinin tətbiq 

edilməsi mənasız olacaqdır. Bu proses kompleks şəkildə 

aparılmalıdır. ESD sisteminin vericiləri ehtiyat rolunu oynayır, 

yəni, əgər avtomatik idarə etmə sisteminin (PCS) vericisi 

sıradan çıxarsa, bu sistem onu sığortalayır. 

Fire&Gas sisteminin sahə avadanlıqlarına tüstü, istilik, 

alov və qaz detektorları, jokey nasosları, yanğınsöndürmə 

balonlarının siyirtmələri, robotlaşmış lafet qurğuları (alov 

mərkəzinə lazerli tuşlamanı həyata keçirir) və ventilyatorlar 

aiddir. 

Bu sistemlərin ayrı-ayrı idarəetmə şkaflarında 

yerləşməsinə və müstəqil alqoritmlərə malik olmasına 

baxmayaraq, yuxarı səviyyədə onlar vahid Mərkəzləşdirilmiş 

Nəzarət və İdarəetmə Sistemində biri-biri ilə inteqrasiya 

olunur. Məsələn, əgər hər hansı bir xətdə yanğın baş verərsə, 

bu hadisə yanğın detektorları tərəfindən aşkarlanır və 

Fire&Gas sisteminə ötürülür və müvafiq yanğınsöndürmə 

tədbirlərini görmək üçün bu sistemin PMK-i müvafiq idarə 

edici siqnallar hasil edilir, eyni zamanda isə bu məlumatlar 

ESD sisteminə ötürülür və yanğına səbəb olan qaz sızmasının 

baş verdiyi xətdəki klapan bağlanır. Başqa bir misal kimi, hər 

hansı bir xəttdə qaz sızması olduqda təzyiq düşür və bu hal 
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ESD sisteminin təzyiq vericisi tərəfindən siqnallanır və həmin 

xətt bağlanır, eyni zamanda bu informasiya Fire&Gas 

sisteminə ötürülür və əgər texnoloji xətt qapalı məkanda 

yerləşirsə, qazlanmanın aradan qaldırılması üçün ventilyatorlar 

işə salınır.  

Mərkəzləşdirilmiş Nəzarət və İdarəetmə Sistemində 

ümumilikdə dörd sistem inteqrasiya edilmişdir: Fire&Gas, 

ESD, PCS və CCTV. Axırıncı videomüşahidə sistemidir. Bu 

sistem şkaflarının hamısı 2 №-li sexin operator otağından 

ayrılacaq texniki otaqda yerləşdirilməlidir. Operator otağında 

isə bu sistemlərin avtomatlaşdırılmış iş yerləri olacaqdır. 

Bu işdə neft emalı proseslərinin mövcud təhlükələrindən 

qorunması üçün yuxarıda qeyd etdiyim sistemlərin tətbiqi 

texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Bu sistemlər 

prosesin normal getdiyi zaman illərlə susmuş vəziyyətdə qala 

bilər, lakin onların bir dəfə işə düşməsi ilə müxtəlif dərəcəli 

qəzaların qarşısını almış olur və bu da həmin sistemlərin 

reallaşdırılmasına çəkilən bütün xərcləri on qatı ilə üstələyir. 

Bu sistemlərin tətbiqi ilə işçi personalın, orada yerləşən 

qiymətli cihaz və avadanlığın təhlükəsizliyi və həmçinin 

SOCAR şirkətinin beynəlxalq arenada reputasiyası qorunmuş 

olur.  

 

GECİKƏN ARQUMENTLİ İDARƏ PARAMETRİNƏ 

MALİK PARABOLİK SİSTEMİN OPTİMAL İDARƏ 

MƏSƏLƏSİ ÜÇÜN ƏKS ƏLAQƏNİN QURULMASI 

 

Magistr:                                                          Elmi rəhbər: 

Musayeva Şamaybikə Xıdır qızı      dos.Məmmədov R.S.                                                                                                    

II kurs, qrup A6427     

   

       Çubuğun qızdırılması prosesinin optimal idarə məsələsinə 

baxılır. Bu halda proses 
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tənliyi ilə təsvir olunur,başlanğıc və sərhəd şərtləri isə  

              

                                                     
                  

                                                  

         Burada     və     verilmiş həqiqi ədədlər,  

          zamana görə gecikmədir. 

         Optimal idarə məsələsi mümkün idarələr sinfindən elə 

idarə tapmaqdan ibarətdir ki,         məsələsinin ona uyğun 

həlli ilə birlikdə kvadratı minimum qiymət versin. 

         Qoyulmuş məsələnin həlli üçün dinamik 

proqramlaşdırma üsulu tətbiq edilir və optimal idarə əks əlaqə 

şəklində tapılır. 

 

SƏRHƏD İDARƏSİNƏ MALİK HİPERBOLİK 

SİSTEMİN İDARƏ OLUNA BİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNİN 

HƏLLİ 

 

Magistr:                        Elmi rəhbər: 

Kərimova Nərgiz Mahir qızı                 dosent Məmmədov  R. S 

II kurs, qrup A6427 

 

         Simin eninə rəqsinin optimal idarə məsələsinə baxılır. Bu 

halda proses  

Q={                    } 
oblastında 

                                                                (1)       

tənliyi ilə təsvir olunur. 

      Başlanğıc və sərhəd şərtləri 

                                               (2)                      

                                                             (3) 
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 şəklində verilir.  

      Burada        və       idarə parametrləri olub, hissə-hissə 

kəsilməz funksiyalar sinfindən seçilir.  

      Sistemin idarə oluna bilməsi məsələsi aşağıdakı kimi 

qoyulur: 

elə        və       idarə parametrləri və T zaman anı tapmaq 

tələb olunur ki, bu anda sistemin vəziyyəti  

                                                               (4)                                 

şərtini ödəsin.  

      Dalamber üsulu ilə sərhəd məsələsinin həlli qurulur və 

optimal idarənin tapılması moment probleminə gətirilir.  
 

 ELEKTROMİOQRAFIN SKANLAMA SİSTEMİ 

 

Magistr                 Elmi rəhbər:   

Məmmədova-Nikfam                         dos.K.Ş.İsmayılova                       

Pərvin Abdulla qızı     

II kurs, qrup A6347 

 

1980-cı ildə Elektrofizioloji bölməni öyrənmək məqsədi 

ilə Elektromioqrafın skanlanması, xüsusi bir elektromioqrafiya 

üsulu Stalborq və Antoni tərəfindən irəli sürüldü. Skanlama 

Elektromioqrafiya, əzələ liflərinin normal anatomik paylanması 

və əzələnin müxtəlif patologiyalarındakı dəyişikliklər haqqında 

yeni məlumatlar əldə etməyə imkan verən ötürücü hissələrin 

elektrofizioloji xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi üçün yeni 

bir yanaşma tərzi irəli sürür. 

EMQ skanlama qeydlərinin təsviri ənənəvi EMQ 

qeydlərində istifadə olunanlara əlavə olaraq yeni parametrlərin 

(ötürücü hissələrin uzunluqları, fraksiyalar və səssiz sahələr), 

bundan əlavə daha dəqiq və yeni izahlar almaq üçün adi və 

ənənəvi parametrlərin (zaman, gərginlik) də istifadəsi zəruridir. 
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Normal EMQ skanlama qeydləri bazunun ikibaşlı əzələsi 

(biseps), ön qaval sümüyü əzələsi və çeynəmə əzələsi üçün 

istifadə oluna bilər. 

           Elektromioqrafik skanlama sistemi ötürücü tipli 

elektrodu olan əldə tutula bilən skandan istifadə etməklə fərdi 

əzələlərdən ibarət olan inteqrasiya olunmuş əzələ hərəkət 

potensialının qısa nümunələrini ölçür. Bu skanlama növü əzələ-

skelet sistemi xəstəliklərinin diaqnozunda əzələ fəaliyyətini tez 

bir zamanda qiymətləndirmək üçün bioəks əlaqə istifadəçiləri 

tərəfindən geniş istifadə olunur. 

           Əlavə səth elektrodları ilə qurulmuş texnika ilə əzələ 

skanlamasının müqayisəsi məqsədilə, 10 sağlam birtərəfli (25-

35 yaş), ikitərəfli əzələ sahələrində 2 saniyəlik nümunə 

aparmaqla skanlandı və eyni sahələrin səth elektrodları ilə eyni 

vaxtda izlənilməsi təmin olundu. Bu 10 saniyəlik skanlama 

nümunəsi istifadə olunaraq təkrarlandı. Pearsonun 2 saniyəlik 

skanlama və bütün hissələrdə uzunmüddətli səth sürüşməsi 

arasındakı ‘məhsul-moment korrelyasiyaları’ 0.54-0-89 

aralığında idi. 10 saniyəlik skanlama korrelyasiyaları 0.68-0.91 

aralığına qaldırdı. 2 saniyəlik EMQ skanlaması əlavə səth 

elektrodu qeydi ilə uyğun şəkildə müqayisə oluna bilər. 

Müqayisələr 10 saniyəlik skanlama ilə daha da inkişaf etmişdir.  

Ədəbiyyat: 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01000191 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1455479/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2752059 
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NATAMAM MÜŞAHIDƏLI ƏKS ƏLAQƏLI 

SƏRHƏD MƏSƏLƏSININ 

ÜMUMI HƏLLININ QURULMASI. 

 

Magistr:                                        Elmi rəhbər: 

Rəhimova Turan  Bəybala qızı                 dosent Məmmədov R.S 

II kurs, qrup A6427 

 

Verilmiş  uzunluqlu çubuğun qızdırılması məsələsinə 

baxılır. Bu halda  nöqtəsində zaman anında çubuğun 

temperaturu  olub  

oblastında  

 

     ,                   (1) 

 

tənliyini, onun sərhəddində isə  

 

                                            

          (2) 

 

                           

              

(3) 

 

başlanğıc və sərhəd şərtlərini ödəyir.   

məlum funksiya ,  isə mümkün idarədir. 

Hesab edilir ki, sistemin vəziyyəti haqqında məlumat 

istənilən zaman anında, lakin izolə olunmuş  

nöqtələrində daxil olur. Bu məlumat əsasında əks əlaqə 

şəklində elə idarə qurmaq tələb olunur ki, kvadratik 
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funksionala minimum qiymət versin.  

Bellman üsulunun tətbiqi ilə idarəedici parametr                

   (4)              

şəklində qurulur. 

 

PROBLEMS THAT OCCUR DURING USE OF 

COMPUTERS AND WAYS OF FIXING AND SOLVING 

THEM 

Student:                                                               Supervisor: 

Məmmədzadə Rəhim Rəsul                               Kəmalə Əliyeva                                                                                         

III Course,Group: 662.7E     

                                                                                                 

 Elimination of errors that occur in computers is based on 

diagnostics of those errors. We can classify these errors by 

their external appearance in computers:  

* Problems occurring only in Hardware: this category 

includes technical issues which can lead to BSOD (Blue Screen 

of Death) such as bad connection between components because 

of loose or cut wires, crack of important details and 

consequences of using computer with broken parts, unusual 

noise, etc. 

* Problems which can occur only in software: this 

category of problems occurs in computer system application 

and sometimes they can lead to failure of operating system. 

Such problems can be viruses or spies which enter your 

computer from download from unveiled sites or sources, etc. 

* Problems which can occur in Software and in 

Hardware. These problems can be of slow rate of computer 

speed, BIOS (Basic Input and Output systems) failure, 

Performance issues, app command don’t work, slow internet 

connection, etc. 

Presence of visible and none visible problems in 

computers 

* None visible problems are: spies and viruses that can 
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lead to failure of operation system, one of the details was made 

incorrect in the process of creation, etc. 

* Visible problems are: BSOD, computers sound signals 

when it fails to turn, window pop-ups which of show errors, 

etc. 

How to solve these problems 

Sometimes problems can lead to series of sequence 

which results in failure or crack of computer or complete 

failure of the computer. We must know how to avoid these 

problems but in some cases problems may concern two or more 

factors. 

First you must troubleshoot tour computer to see what 

may cause problems. These are some of the methods of 

troubleshooting: 

*Method of analyses: if specifying a reason is tricky hard 

in this case you could use logical method of analyses. 

*Method of elimination: you can use way of 

superposition in this method. We troubleshoot each individual 

structure element separately from others to see where the 

problem has occurred. 

*Method by replacement: in case if particular part seems 

to be the problem. In this case we can use another working 

computer and replace that particular part and see if   it works or 

not.                                                                                                              

*Method by using programs of diagnostics and testing: in 

case if error occurs in the startup process of computer we can 

use this method. 
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QEYRİ-STASİONAR REJİMDƏ MAGİSTRAL QAZ 

KƏMƏRİNDƏ QAZ AXINININ YERİ VƏ HƏCMİNİN  

LOKALLAŞDIRILMASI MƏSƏLƏSİNİN BİR ƏDƏDİ 

HƏLLİ 

Magistr:                                                                   Elmi rəhbər: 

Şirinli Reyhan Seymur qızı                           dos. Qasımov Q.Q. 

II  kurs,  qrup A6437                

                       

İş mürəkkəb strukturlu qaz kəmərindəki sızmaların yeri 

və həcmininn təqribi təyininə əsaslanmışdır. 

Burada И.А.Чарнонун qazın hərəkəti zamanı sabit 

sıxlıqlı qaz üçün yazılmış xətti diferensial tənliklər sistemindən 

istifadə olunmuşdur.  

Fərz olunur ki, trubanın hansısa bir hissəsində qaz 

sızması baş verir. Bu sızmanın yerinin təyin edilməsi və 

axınının miqdarının  minimuma endirilməsi üçün bir sıra əlavə 

şərtlər məsələnin həllinə daxil edilir. 

Bu məsələnin həlli üçün boru kəmərinin sahəsinin 

verilmiş nöqtələrində müşahidə edilən rejimlərin 

hesablamalardan meylini təyin edən funksionala baxaq:  

min,→
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(1) 

burada  ),;,(),( itgiqtxPtxP   –hər hansı verilmiş 

))(,( tq itgi daxilində məsələsinin həlli, ],[ T  isə rejimləri 

t  üçün artıq başlanğıc şərtlərdən asılı olmayan prosesi 

izləmək üçün zaman intervalı, 
21

0 ,,~,
~

 mRq   – 

requlyarizasiya parametrləridir. Başlanğıc şərtlərdə 
0t  anında 

],[ T  intervalında artıq prosesə təsir etmədiyindən, başlanğıc 

qiymətin 
0t dəqiq qiyməti prinsipial deyil. 
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Məsələnin mahiyyətindən, texnoloji şərtlər və  texniki 

tələblərdən çıxış edərək, fərz edəcəyik ki, identifikasiya edən 

funksiya və parametrlərə məhdudiyyətlər mövcuddur. 

Göründüyü kimi bu məsələ parametrə nəzərən optimal 

idarəetmə məsələsidir və hiperbolik tipdir. Bu məsələni həll 

etmək üçün funksionalın analitik şəkildə düsturu çıxarılmış və 

həll alqoritmi verilmişdir.   

Təklif olunan yanaşma praktiki məsələyə tətbiq edilmış 

və müsbət nəticə alınmışdır. 
Ədəbiyyat

 
1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической 

физики. М. «Наука».  1966. 724с.  

2. Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной 

жидкости в трубах. М.: Недра.  

 

SÜRTKÜ YAĞLARININ KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏTİN 

METROLOJİ TƏMİNATI  

Magistr:                                                        Elmi rəhbər 

Tahirli Aygül Şahrıza qızı                          Dos. Hacıyev R.Q. 

II kurs A6337    

     

Mineral yağlar porşenli və fırlanan daxiliyanma 

mühərrikləri üçün istifadə olunur – ümumilikdə sürtgü və ya 

mühərrik yağları adlandırılır. Təyinatına görə mühərrik yağları 

dizel mühərriki, benzin mühərriki və universal (hər ikisi üçün 

istifadə oluna bilən) yağlara ayrılır. Demək olar ki, müasir 

dövrdə istehsal olunan bütün mühərrik yağlarının tərkibinin 

əsası aşqarlardan və selektiv təmizləmə yağlarından  ibarətdir. 

Tərkibinə görə mühərrik yağları distillə olunmuş, qalıq və ya 

qarışıq (distillə olunmuş və qalıq yağların qarışığı) ola 

bilər.Mühərrik yağlarının təsnifatı müxtəlif əlamətlərinə görə 

aparılır. 
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Xarici temperaturdan asılı olaraq öz xassələrini 

saxlamasına gprə mühərrik yağları qış , yay və bütün 

mövsümlərdə istifadə oluna bilən yağlara ayrılır. Mövsümü 

yağlarda baza yağı kimi neftin distilləsindən alnan müxtəlif 

özlülüklü komponentlərdən, qalıq komponentlərindən  və hər 

ikisinin qarışığından  istifadə olunur.  Mövsümü yağlar 

özlülüyü aşağı olan əsaslarla  makropolimer aşqarların 

qarışığından alınır. Baza yağının tərkibinə görə mühərrik 

yağları sintetik, mineral və kombinə edilmiş yağlara ayrılır. 

Motor yağları müxtəlif qatqıların köməyilə maşın hissələrinin 

davamlılığını artırır və paslanmadan qoruyur. Emal yağları bəzi 

materialları (məsələn: rezin, dəri və s.) emal etmək üçün 

istifadə edilir və ya avadanlığın bir çox hissələrində sürtkü yağı 

kimi deyil, başqa məqsədlər üçün istifadə olunur (transformator 

yağı, başqa qızdırıcı yağlar kimi). Sənayedə istehsal olunan 

sürkü yağlarının keyfiyyəti çox vaxt müasir dövrün tələblərinə 

uyğun gəlmir. Bu səbəbdən  yağların keyfiyyətini yüksəltmək 

üçün bu yağlara müəyyən miqdarda aşqarlar əlavə edirlər. Bu 

aşqarlara qoyulan bir sıra tələblər vardır. Yağların özlülüyünün 

temperaturdan aslı olaraq dəyişməsi onun keyfiyyətini 

xarakterizə edən əsas göstəricilərdəndir. 

Sürtkü yağlarının sertifikatlaşdırılma sınaqları 

akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyalarında həyata 

keçirilir. Akkreditləşdirilmək üçün sınaq laboratoriyası 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir: hüquqi sənədlər, təşkilati-

metodik sənədlər, sınağı həyata keçirilən məhsul üçün 

normativ sənədlər, keyfiyytəin təmin edilməsi sistemi üçün 

sənədlər, sınaq və ölçmə avadanlıqları üçün sənədlər, 

kərgüzarlıq üzrə sənədlər, sınağı aparılan nümunələrinin 

sənədləri, sınaqların aparılması və məlumatların qeydiyyatı 
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üçün sənədlər, arxiv üzrə sənədlər. 

Ədəbiyyat 

 ГОСТ 17479.0-85 Масла нефтяные. Классификация и 

обозначение. Общие требования. 

 Воскресенский В. А., Дьяков В. И. Глава 2. Смазочные 

вещества и их физико-химические свойства // Расчет и 

проектирование опор скольжения (жидкостная смазка): 

Справочник. — М.: Машиностроение, 1980. — С. 14. — 

(Библиотека конструктора). — ISBN ББК 34.42, УДК 

621.81.001.2 (031). 

 Казакова Л. П., Крейн С. Э. Физико-химические основы 

производства нефтяных масел. — М., 1978. 

 Canəhmədov, Ə., Səmədov,Ə., Cavadov, M. Maşın detalları və 

konstruksiyaetmənin əsasları : dərs vəsaiti /Bakı: Apostroff, 2013. 

479  

 

ƏZƏLƏ TƏSVIRLƏRININ TANINMASININ 

VERILƏNLƏR BAZASI MODELI 

Magistr:                    Elmi rəhbər  

Təvəvkkülov Emin İbrahim oğlu                 Dos. Ismayılova K.Ş. 

II kurs, qrup: A6347 

Son zamanlarinkişaf etməkdə olan informasiya 

texnologiyaları tibb və səhiyyə sahəsində də öz təsirini 

göstərməkdədir. Təklif etdiyimiz layihə xidmət göstərən 

istənilən tibb müəsisəsi üçün yararlı ola biləcək verilənlət 

bazasının yaradılmasına əsaslanıb.  

Bir çox sahələrdə, həmçinin tibbi diaqnostika sahəsində 

tədbiq oluna bilən obrazların tanınması texnalogiyasının yeni 

modeli olan bu təklifimiz əzələ diaqnostikasında tədbiq oluna 

bilən yeni nəsil texnologiyanın yaradılmasına əsaslanıb. 

Bu texnalogiya modelinə əasalanaraq, tibb müəssisəsini 

verilənlər bazasında yerləşdirilmiş olan, vektor təsvirlər 
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əsasında zədələnmə zonasında və ya tibb müəssisəsində 

yerləşən posientin zədələnmiş nahiyyəsinin vektor qrafikasına 

əsaslanmış təsvirinin baza elementləri ilə müqayisə olunaraq 

uyğun diaqnozun qoyulması mümkündür. Texnalogiyanın 

tədbiqi vektor qrafikasına əsaslanıb, hansı ki posientin 

zədələnmiş nahiyyəsinin təsviri vektora çevrilərək, bazaya 

daxil edilir və bazada olan vektorlarla müqayisə olunur. 

 
Verilənlər bazası 

Bu növ verilənlər bazası əsasında diaqnozun daha 

sürətli və daha effektiv qoyulması mümkün ola bilər. Bu 

texnologiya  radiorabitəyə əsaslanaraq zədələnmə zonasından 

uzaq məsafədə yerləşən tibb müəssisəsinə qrafiki 

informasiyanın gödərilməsi və göndərilmiş informasiya 

əsasında diaqnoz qoyaraq öncədən müvafiqtibbi tədbirlər 

aparmaq mümkündür. 

 

Ədəbiyyat: Beginning PHP and MySQL From Novice to 

Professional Fourth Editio. 2010. W. JasonGilmore 
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NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARININ UÇOTU ÖLÇMƏ 

INFORMASIYA SISTEMININ  

TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI 

Magistr                                                          Elmi rəhbər  

Məmmədova Nərmin Vüqar                 Dos. Ismayılov B.I. 

II kurs A6337                         

 

Son zamanlar bazar iqtisadiyyatına keçid və neft və neft 

məhsullarının qiymətlərinin yüksəlməsi onların şaquli çənlərdə 

uçotunun dəqiq aparılmasına  diqqəti daha çox artırmışdır. 

Neft və neft məhsullarının uçotu  zamanı buraxılan  çox 

cüzi səhv əhəmiyyətli dərəcədə xətaya gətirib çıxara bilər. 

Məhz buna görə neft və neft məhsullarının uçotunun mövcud 

ölçmə informasiya sistemini müasir dövrün tələblərinə uyğun  

təkmilləşdirmək vacib məsələdir. 

 Təkmilləşdirilmiş ölçmə informasiya sisteminin 

dispetçer xidmətindən kifayət qədər uzaq məsafədə, müxtəlif 

iqlim şəraitində və digər təhlükəli şəraitlərdə  normal 

işləməlidir. Bütün bu amilləri nəzərə almaqla ölçmə vasitələri 

yüksək dəqiqliklə metroloji yararlığa malik olmalıdır ki, bu da 

öz növbəsində ölçmə informasiya sisteminin sadə və etibarlı 

olmasını tələb edir. 

 Şaquli çənlərdə  toplanan və saxlanılan  neft və neft 

məhsullarının uçotu aşağıdakı texnoloji əməliyyatlar vasitəsilə 

həyata keçirilir.  

• Çənlərə neftin qəbulu prosesinin idarə edilməsi; 

• Çənlərdə yığılan neftin ümumi səviyyəsinə nəzarət; 

• Çənlərdə neftin ümumi miqdarının hesabatı; 

• Çənlərin boş tutumlarının təyini; 

• Çənlərdən məhsulaltı suyun boşaldılması; 

• Çənlərdən neftin boşaldılması prosesinin idarə edilməsi.          

Neft və neft məhsullarının saxlanılma şəraitindən, 

çənlərin konstruktiv xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nəzarət və 

idarəetmənin mərkəzləşdirilmiş dərəcəsindən asılı olaraq 
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nəzarət və avtomatlaşdırılma vasitələrinin həcmi dəyişilə bilər. 

Son dövrlər ölkəmizdə və xaricdə texnoloji  proseslərinin 

avtomatlaşdırılmasına böyük diqqət yetirilir. 

Avtomatlaşdırılmış sistemlər xüsusilə neft və neft 

məhsullarının saxlanılması və daşınması zamanı alınan ölçmə 

nəticələrinin  dəqiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsinə 

zəmanət verən   mikroprosessor texnikası kompüterlər  

vasitəsilə yaradılır. 

Yanacağın, enerjinin 75-80% artması onların qənaətlə 

istifadə olunması hesabına təmin edilməlidir. Neft və neft 

məhsullarının uçotunun dəqiq aparılması bu məsələnin həllinə 

xidmət edir. Məsələnin sistemli və hərtərəfli həyata keçirilməsi 

üçün daha effektiv metroloji baza tələb olunur. Neft və neft 

məhsullarının uçotu prosesində müxtəlif yollarla həyata 

keçirilən dəqiq hesabatların təmin edilməsi lazımdır. Lakin 

indiyə qədər yerli mühəndislik qurğuları milli iqtisadiyyatın 

ehtiyyaclarını tam şəkildə təmin etmir. Bunun əsas səbəbi neft 

və neft məhsullarının uçotu sahəsində ölçmə sistemlərinə elmi 

əsasların yetərincə inkişaf etməməsidir  Xüsusilə ölçmə 

informasiya sistemlərində neft məhsullarının kütləvi mühasibat 

uçotunun aparılması məsələləri hələ də tam araşdırılmır, 

təcrübə  aparma və bu ölçmə informasiya sisteminin 

strukturunun optimallaşdırılması problemləri həll edilmir. 

Bizim əsas məqsədimiz  ölçmə informasiya sisteminin 

metroloji xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, neft 

məhsullarının kütləsinin ölçmə dəqiqliyininə alqoritmik  və 

struktur üsullara əsaslanaraq hidrostatik yolla artırılmasıdır.  
 

SINUS VƏ KOSINUS SIRALARININ MONOTONLUĞU 

HAQQINDA 

Magistr:      Elmi rəhbər: 

Qaralı Lalə Azad qızı           E.H. Xəlilov 

II kurs, qrup A6437 
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Kökləri 

   
 

 
  (        [

 

 
]  

       

 
)              (1) 

olan 

∑         
             ∑              

       (2)                                       

sırasını nəzərdən keçirək, burada 

                                        , 

   – ikiqat artım, m – natural ədəddir,   ∑   
 
    və  

b1=b=…=bm-1=λ götürülür.  

İşdə (1) sırasının monotonluğu üçün aşağıdakı  

teoremlər isbat edilmişdir: 

 

Teorem 1. Əgər Δ
4
bn≥0 , b1>0 və bn  0 olarsa, onda  

     ∑        

 

   

 

funksiyası (π/2,π) – də monoton azalır. 

 

Teorem 2. Əgər b1 ≠0, nΔbn↓0 (n=1,2…) və bn  0 olarsa, 

onda S(x) funksiyası (π/2,π) – də ciddi azalır. 

 Qeyd edək ki, bu teoremlər kosinuslar üzrə ayrılmış 

triqonometrik sıra üçün də doğrudur. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Магистр:       Научный руководитель: 

Амирова Аида Икрам  доц. А.Д. Джабиева 

II курс, груп R6327 

 

В тезисе разработаны и исследованы 

алгоритмические пути улучшения характеристик 
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цифрового измерительного преобразователя. Рассмотрены 

итерационные методы автоматической коррекцией 

погрешности, которые в общем случае могут быть 

записаны операционной формулой: 

                              

                                   Х             И З П И А Л Р    , (1) 

 

Где: Х – измеряемая величина; И, З, П, П,  Р- 

соответственно операции цифрового измерения, 

запечатление, цифро-аналогового преобразования, 

арифметического подсчёта и регистрации; Л- логическая 

операция продолжения или прекращения измерительно-

вычислительного процесса. 

 Определены значения n-го скорректированного 

результата, шагов итерации, поправок к результату « 

грубого» измерения и предидущему скорректированному 

результату, а также степень уменьшения погрешности 

ЦИП при применении аддитивного итерационного метода. 

 Разделение их на аддитивные и мультипликативные 

методы возможно как по применяемым вычислительным 

операциям, так и по условиям абсолютной коррекции 

погрешности. Для аддитивных способов предложены 

условия полной коррекции 

|     
̅̅̅| ≤  , (2) 

а для мультипликативных  

|  
  

  
| ≤  , (3) 

где:     - некоторая малая положительная безразмерная 

величина, определяемая шагом квантования по уровню 

арифметического цифрового преобразователя. В тезисе 

даны результаты разработки и исследования новых 

аддитивных, мультипликативных и адаптивных 

алгоритмов, выполняющие условия (2) и (3) и 

превосходящие по характеристикам известные методы. 

 Предложенные итерационные алгоритмы позволяют 
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обеспечить высокую защищенность от периодической 

помехи, высокоточное и помехозащищенное определение 

отношения двух входных величин, повышают 

быстродействие и разрешающую способность цифрового 

измерительного преобразователя. 

Литература 

 

1. Дамиров Д.И. К вопросу построения многоканальных 

самокорректирующихся систем сбора и передачи 

информации. В сб.: Опыт разработки, перспективы 

развития и внедрения автоматизированных систем 

управления в нефтяной и нефтехимической 

промышленности. – Москва, ЦНИИТЭ приборостроения, 

2010, с.70-71. 

2. Мирсалимов Р.М., Исмайлов Х.А. Итерационный 

самокорректирующийся аналого-цифровой 

преобразователь с линеаризацией характеристик 

первичных измерительных преобразователей.- В сб.: 

Физические основы построения первичных измерительных 

преобразователей.- Киев,2005, с.15-17. 

 

YÜKSƏKTEZLİKLİ ULTRASƏS DALĞALARININ 

VOYTA TERAPEVTİK REABİLİTASİYADA TƏDQİQİ 

VƏ ROLU 

Magistr:              Elmi rəhbər: 

Salayeva Ceyran Elşən qızı                dos. A.C.CəbiyevaI kurs, 

qrup A6328 

 

Təqdim etdiyim tezisdə ultrasəs dalğalarının müxtəlif 

bioloji hüceyrələrə reabilitik təsirini araşdırmışam. Ultrasəsin 

hüceyrə populyasiyalarına təsirində məsələ daha mürəkkəbdir, 

çünki, onlar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar və bu da aşkar 

olmayan nəticələrə gətirib çıxarır. Güclü, xüsusən də aşağı 

tezlikli ultrasəs hüceyrə membranlarını mexaniki olaraq 
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dağıtmağa qadirdir ki, bu da hüceyrənin bütövlüyünün 

pozulmasına və onların həlak olmasına gətirib çıxarır. 

Ultrasəsin təsiri hüceyrələrin daxili tərkibinin pozulmasına və 

sitoplazmada maddələrin konsentrasiyalarının dəyişikliyinə 

gətirib çıxarır. Ultrasəsin yayıldığı mühit içərisindən keçən 

enerji ilə qarşılıqlı təsirdə olur və bir qismini də özünə çəkərək 

udur. Udulmuş enerjinin böyük hissəsi istiliyə çevrilir, daha 

kiçik hissə isə struktur dəyişikliklərinə səbəb olur. Absorbsiya 

(udma) fərqli mühitlərdə hissəciklər arasında sürtünmənin 

nəticəsidir. Absorbsiya ultrasəsin vibrasiya tezliyindən asılıdır. 

Adsorbsiya bildiyimiz kimi, tezliyin kvadratına mütənasib 

olduğu üçün ultrasəs dalğalarının intensivliyi eksponensial 

qanun üzrə xeyli azalır.  

Baxdığımız tezisdə 2,4 MHs tezlikdə yağ və əzələ 

toxumasından keçən ultrasəs intensivliyinin 1,5 sm dərinlikdə 

iki dəfə azaldığını müşahidə edirik. Ultrasəsin mexaniki təsiri 

yüksəktezlikli dalğaların şüalanan toxumalara ötürülməsi ilə 

şərtlənir. Ultrasəs dalğasınında  tezlik vaxtı toxumanın və 

hüceyrənin tezliyi 800-3000 KHs-dir [1,2] . 

Ultrasəs dalğalarını araşdırarkən belə nəticəyə gəldik ki, 

maddələrin diffuziyasını sürətləndirir və sağlam epidermis 

vasitəsilə müxtəlif dərman vasitələrini daxil etmək imkanlarını 

yaradır. (ultrafonofarez) 

Alınan nəticələr bir daha sübut etdi ki, ultrasəs dalğaları 

fermenti, hormonları qıcıqlandırır, insulinin aktivliyini artırır, 

glikogenin parçalanmasına səbəb olur, hialuronik və xondroitin 

sulfat turşularını depolymerizasiya edir və bununla da 

epidermisin nəmlənməsinə səbəb olur. Bioloji obyektlər 

üzərində edilən araşdırmada, ultrasəs masajının histaminə 

bənzər  maddələrin toxumalardan sərbəst buraxıldığı qeyd 

edilmişdir. Bədənin müxtəlif sahələrinə ultrasəsin anestezik, 

sedativ təsiri vardır ki, bu da ultrasəsin reflektor effektini 

göstərir. Bu xüsusilə sinir və damarlar boyunca müəyyən 

zonalarda seqment təsiri ilə yaxşı görünür. Neyro-reflektiv 
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nəzəriyyədə ultrasəsin bədənə təsiri aşağıdakı kimidir. Ultrasəs 

dalğaları toxumalarda neyro-reseptor cihazlarının 

qıcıqlanmasına səbəb olur və mərkəzi sinir sisteminin otonom 

sinir sistemindən keçən bu stimullaşdırmaya reaksiya cavabı 

terapevtik təsir göstərir [3]. Mənim məqaləmin məğzi ultrasəs 

dalğalarının reflektor sahəyə təsiridir. Araşdırdığım elmi işdə 

qıcıqlandırıcı təsirin terapevtik effektə əsaslanmasından 

danışılır.  

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Применение ультразвука в медицине: Физические 

основы: Пер. С англ./Под ред.К.Хилла.- М.: Мир, 1989. 

2.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: 

Высш. шк., 1996. 

3. Корнеев Ю.А., Коршунов А.П., Погадаев В.И. 

Медицинская и биологическая физика. М.: Наука, 2001 

 

ÇOXMEYARLI OPTİMALLAŞDIRMA 

MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNDƏ İDEAL HƏLLƏ BÜTÜN 

MEYARLAR ÜZRƏ YAXINLAŞMA PRİNSİPİ 

 

Magistr :                                                Elmi rəhbər: 

İbrahimova İranə Rüstəm qızı               dos. K.İ.Cabbarova 

II kurs, qrup A6217 

        

         Praktiki nöqteyi-nəzərindən fövqəladə geniş və son 

dərəcə əhəmiyyətli seçim məsələlərinin sinfini çoxmeyarlı 

məsələlər təşkil edir. Belə məsələlərdə qərar qəbulunun 

keyfiyyəti bir neçə meyar üzrə eyni zamanda  qiymətləndirilir. 

Çoxmeyarlı məsələlərin müvəffəqiyyətli həlli qərar qəbul edən 

şəxsin seçimləri haqqında məlumatların istifadəsi olmadan 

mümkün deyil. Belə məlumatların olduğu əsas mənbələrdən 

biri meyarların nisbi əhəmiyyətləri haqqında informasiyadır. 

Buna görə də problemin çətinliyi  məhz kriteriyaların 
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(meyarların) çoxluğu ilə şərtlənir. 

          Çoxmeyarlı məsələlərin həlli zamanı əsas seçilmiş bir 

meyardan başqa bütün meyarlar  tez-tez məhdudiyyətlər kimi 

qəbul edilir və optimallaşdırma  əsas seçilmiş meyara əsasən 

aparılır. 

Vektor optimallaşdırma məsələsi aşağıdakı formadadır: 

                                                                 








Xx

maxf(x)
 

Burada Xx  üçün nRX mümkün həllər çoxluğudur. 

  niRRf n

i ,1,:,)f(x),...,f(xf(x) n1     məqsəd 

funksiyalarıdır. Burada maxf(x)   ifadəsi  i  max,(x)f i   

ifadəsi ilə eynigüclüdür. 

Qeyd edək ki, iki kriteriya olduqda belə məsələnin həlli trivial 

olmur, çünki  )(f)(f max

2

max

1 xx  və eyni zamanda 

)(f)(f *max

2

*max

1 xx   olduqda hansı həllin yekun olaraq 

seçilməsini təyin etmək mümkün olmur. 

         Vektor optimallaşdırma modeli şəklində formallaşdırılan 

həllin seçim  məsələlərində ilkin addım kimi optimal həllin 

mümkün oblastının Pareto çoxluq üzrə ayrılmasını hesab etmək 

lazımdır. 

         Əgər )(f)(f 0 xx   və )(f)(f 0 xx   bərabərsizliklərini 

ödəyən funksiya üçün Xx 0  həlli mövcuddursa,  Xx həlli 

Pareto çoxluqda optimal həll adlanır. 

        Baxılan metodun əsas ideyası bütün meyarlar üzrə ideal 

həllə yaxınlaşmadır. Tutaq ki, aşağıdakı vektor 

optimallaşdırma məsələsinə baxılır: 

                                























Xx

max(x)f

.......

max(x)f

max(x)f

n

2

1

                                 (1)                                           
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Məhdudiyyət şərtləri isə belədir: 

                    ribxxx in ,1,a...aa i

n2

i

21

i

1         (2)                                        

   rmjbxxx in  ,1,a...aa j

n2

j

21

j

1                  (3)                                       

                      0,x,…0,x0,x n21                      (4)                                

Baxılan sistemi həll etmək üçün sistemin həlləri içərisindən elə 

      
    

      
   qiymətlər vektorunu tapmaq lazımdır ki, 

bu vektor maksimum sayda meyarı maksimallaşdıra bilsin. 

Beləliklə, xətti vektor optimallaşdırma məsələsinin həlli üçün 

aşağıdakı alqoritm təklif edilir: 

1. Hər bir  kixf i ,1),(   məqsəd funksiyası üçün verilən 

məhdudiyyət şərtlərinə görə maksimumun tapılması məsələsi 

həll olunur və   kixxxx ni ,1,,...,, **

2

*

1

*   optimal həllər vektoru 

tapılır və bu qiymətlərə uyğun olan məqsəd funksiyasının  

  ni ,1,)(xf),...,(xf),(xf)(xf
*

n

*

i

*

2

*

i

*

1

*

i

*

i

*

i     uyğun 

qiymətlər vektoru təyin olunur. 

2.Məqsəd )F,...,F(F
0

k

0

1

0  funksiyalarının “ideal” 

qiymətlərindən ibarət olan 

 )(xf),...,(xf),(xfmax)(xfF
*

n

*

i

*

2

*

i

*

1

*

i

*

i

*

i

0

i     vektorunu 

qurmaq lazımdır. 

2.Aşağıdakı ifadənin qiymətini təyin etmək lazımdır: 

                                 
2

0F-f(x)R(x)                            (5) 

    Bu ifadə hər bir x üçün 0F-f(x)  vektorunun kvadratik 

evklid normasını ifadə edir. 

4.  x  nöqtəsinin elə qiymətini tapmaq tələb olunur ki, bu 

nöqtədə R(x) funksiyası özünün minimum qiymətini alsın.  

Beləliklə, *x həllinin tapılması məsələsi (1)-(4) sisteminin 

həllər çoxluğu daxilində (5) ifadəsinin minimumunun tapılması 

məsələsinə gətirilir. 
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II kurs,qrup A6417 

 

 İlk zamanlarda şəbəkə texnologiyasının inkişafına virus 

və digər kompüterlərin edə biləcəyi  hücumlardan o qədər də 

zərər gəlmirdi.Bu o səbəbdən idi ki, dünya iqtisadiyyatı  

informasiya texnologiyalarından o dərəcə asılı deyildi. Müasir 

zamanda isə iqtisadiyyatın texnologiyalardan asılılığı, 

informasiyanın mübadiləsinə həmçinin informasiya 

texnologiyalarına qarşı olan  hücumlar və onlara  dəymiş 

zərərlər milyonlarla ölçülür.  

Ən genış yayılmış hücumların təhlili onu  göstərir ki, 

müasir naqillər əsasında qurulmuş korporativ şəbəkə 

pisniyyətli olan insanların  şəbəkəyə daxil olması,virusların 

kompüterlərə və şəbəkəyə yayılması kimi müxtəlif 

hücumlarına məruz qalır.  

Naqilsiz şəbəkə yaradılan zaman vacib məsələ  şəbəkənin 

təhlükəsizliyi ilə bağlıdır.Adi şəbəkədə informasiya naqillə  

ötürüldüyü halda, radiodalğalar naqilisiz xətt  vasitəsilə 

ötürülür. 

 Naqilsiz lokal şəbəkə (Wireless Local Area Network) 

qurğuları şəbəkəyə və həmçinin işçi stansiyalara istifadəçilərin 

kabelsiz qoşulmasını  təmin edir. Əlçatanlıq AP nöqtəsi 

(Access Point) konsentrator vəzifəsini daşıyır,istifadəçilər  

arasında həmçinin  öz aralarında əlaqəni yaradır, İnternet və 
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lokal şəbəkə ilə kabel rabitəsini təmin edir. Hərbir əlçatan 

nöqtə bir neçə istifadəçiyə xidmət göstərə bilər. Bir qədər  

yaxın məsafədə  yerləşdirilmiş əlçatanliq nöqtəsi Wi-Fi 

əlçatanlıq zonasını yaradır. 

Kompüter sisteminin və şəbəkənin təhlükəsizlik 

prinsipinin qurulmasında  iki yanaşma mövcuddur: 

fraqmentlərlə və  kompleks. Fraqmentlərlə  yanaşma  prinsipi 

göstərilmiş şərtlər çərçivəsində dəqiq müəyyən olunmuş 

hücuma qarşı dayanıqlıq vəziyyətinə yönəldilmişdir. Kompleks 

yanaşma prinsipində kompüter sistemləri və şəbəkələrində 

informasiya təhlili mühiti üçün mühafizənin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. Bu yanaşma prinsipi hücumlara qarşı 

çıxmaq üçün müxtəlif tədbirlərdən ibarətdir. Kompleks 

yanaşmanın üstünlüyü kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin 

təhkükəsizlik səviyyəsinin lazımi səviyyədə olmasına təminat 

verilməsində sayılır. Kompleks yanaşma prinsipinin 

çatışmazlığı kompüter sistemləri və şəbəkələrində abonentlərin 

məhdud imkanının olmasında,idarəetmənin mürəkkəbliyində 

və s  görülür. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

proqram-texniki səviyyə tədbirləri vacibdir.Müasir informasiya 

şəbəkələri əsasında qurulmuş sistem aşağıda göstərilmiş 

təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır:  

İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması və identifikasiya 

olunması;  

Daxil olmanın idarə edilməsi;  

Protokollaşdırma və audit;  

Kriptoqrafiya;  

Yüksək səviyyədə əlçatanlığın təmin olunması 
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THE WAYS OF USING MODERN MATERIALS  IN 

ROBOTICS. 

Student:                                                            Supervisor 

Mammadzada Rufat Rasul                         Telman Askeraliyev 

Group: ZU046     

                                     

History of robots Since the 19th-century humans started 

building the first robot like systems. By time material since had 

significant achievements in the understanding of material 

behavior. In the 1940s semiconductor materials, properties 

were studied. With the development of computers, first robotic 

arms were designed and used in the industry for mass 

production. Since the 80s. Nowadays robots come in different 

shapes and sizes and different materials are used for building 

robots. The creation of high-quality robots is one of the main 

tasks in the field of modern technologies. The important factor 

for solving this task is research and development of materials 

for creating modern robots. 

Understanding the properties of materials for 

creating robots. Main materials for creating robots are being 

considered in the thesis and their chemical, physical and other 

properties, as well as their advantages and disadvantages, have 

also been analyzed in terms of the expediency of their 

application.  

What these materials do.For providing robots with 

strength, endurance, dimensions and also for a better 

connection between parts of the robot.  The process of making 

materials for making robots from raw materials are found in 

nature. Application of materials like plastics metals ceramics 

composites. For making more efficient and modern robots the 

materials with a lot of functions combining motion or deposing 

energy, sensibility have been proposed. 

Usage of materials for creating robots working in 

harsh environments. Some places are hazardous and some are 
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hard for humans to adapt that is why special robots are used in 

those places instead of human labor. We must consider 

characteristics of different materials for creating robots 

working in those environments  (Underwater, in space, near 

volcanos, chemical facilities, places with low temperature,  

etc). The ways of studying materials in terms of their use in the 

creation of specific robot parts. Materials that can change 

properties by time adopting or repairing and demand for 

creating new generations of robots. 

Considering ecological impact and further 

development of materials for building robots. We know that 

nothing lasts forever and after some time, the useful life of 

robots come to end after some time most robots are dumped. 

This produces a lot of waste and some of that waste contains 

hazardous chemicals. Nowadays considering achievements in 

technology and the impact of materials on the environment. 

Modern robots are being made from more eco-friendly 

materials and it is one of the main goals in modern robotics. 

This leads to the idea of creating biodegradable robots. Use of 

the newest materials and their application are key factors for 

creating and increasing the quality of robots. We must build 

special laboratories for creating new materials and making 

research on these materials. 

 

THERMAL IMAGING DEVICE FOR TEMPERATURE 

MEASUREMENT 

Tələbə                                                           Elmi rəhbər: 

Yusifli Elşən Alməhəmməd oğlu           Prof. Məmmədov R.Q. 

III kurs qr.644.6E 

 

Temperature measurement is the most important source 

of information on the course of physical phenomena and on the 

change in the state of a substance. Since of all the 

thermodynamic functions of the state of a substance, the 
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temperature is most studied in terms of metrology, it is 

practically useful to measure it instead of directly measuring a 

number of characteristics of an object depending on its state 

and of immediate interest to the technologist. Such 

characteristics include the energy of a substance, its chemical 

activity, viscosity, hardness, changes in its chemical or phase 

equilibrium, the rate of change in structure, thermal expansion, 

changes in electrical and magnetic properties, etc. 

At the same time, temperature measurement by contact 

methods with the help of thermometers has inherent difficulties 

that increase sharply with increasing temperature. These 

difficulties are associated with the choice of material for the 

sensor, which would ensure the stability of the readings and 

minimal impact on the object of measurement, with the choice 

of insulation materials for thermometers. The errors associated 

with contact measurements with imperfect thermal equilibrium 

between the thermometer and the object, with poor thermal 

contact and extraneous thermal influences can be significant. 

Temperature measurement by thermal radiation makes it 

possible to circumvent these difficulties, since there is no direct 

effect of temperature on the materials of the device, and the 

measurement itself is carried out without contact. 

A device for measuring temperature at remote points is 

intended for contactless measurement of the temperature of 

objects at a distance of several meters from the sensor. The 

basis of this device is a pyrometric sensor, which converts the 

thermal radiation of an object, which is electromagnetic waves 

of various lengths, into an electrical voltage. Thus, the device 

in question should provide for converting the voltage from the 

sensor output to the corresponding temperature value and 

display it on the indicator. The dependence of the output 

voltage on the M18TUP14Q sensor on the object temperature 
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has a linearity in the range of 0 ... 50ºC and 1 in the range of 50 

... 300 ºC. 

From the output of the pyroelectric sensor, the voltage 

goes to a low-pass filter (LPF), from the output of which the 

signal goes to an attenuator, through which the device is 

calibrated by changing the transfer coefficient. Next, the signal 

arrives at the matching device (SU) designed to connect the 

sensor to the ADC. From the output of the ADC signal is fed to 

the input of the microcontroller (CPU1). The microcontroller 

recalculates the code corresponding to the output voltage of the 

sensor to the temperature of the object. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТАКСИЧЕСКОГО И 

СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОТЛАДКИ 

ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ СУБД 

 

Магистр:    Научный руководитель: 

Жандармов Владимир     доц. В. М. Мамедов 

Владимирович 

II курс, группа R6417 

 

 На протяжении многих лет ведётся борьба на рынке 

СУБД. Разработчики занимаются усовершенствованием 

своих продуктов, стараясь использовать актуальные 

технологии. Одна СУБД может обладать возможностями, 

которые могут отсутствовать в других. Среди важнейших 

шагов развития таких систем является появление 

хранимых процедур, облегчающих работу конечных 

пользователей. Однако, несмотря на то, что для работы с 

базами данных поддерживается единый язык SQL, каждая 

СУБД использует свои диалекты, относящиеся к созданию 

процедур [1]. Если пользователь работает только с одной 

СУБД, то у него не возникнет подобных проблем. Но что, 
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если приходится работать с несколькими СУБД 

одновременно? Привычные процедуры окажутся 

бесполезными из-за различных ключевых слов. 

 В таком случае, главной задачей является создание 

универсального приложения, позволяющего распознавать 

текст написания хранимых процедур и относить их к 

конкретным СУБД, а также использовать возможность 

создания и отладки этих процедур. Приложение будет 

использовать следующие языки: 

 Transact-SQL (для Microsoft SQL Server); 

 PL-SQL (для Oracle Database и IBM DB2); 

 PL-pgSQL (для PostgreSQL). 

 Наиболее подходящим методом работы с 

посторонними программными кодами является создание 

грамматики языков [2]. Определённая последовательность 

символов в любом коде может относиться к какому-нибудь 

оператору или выражению. Во время выполнения 

алгоритма эти последовательности должны выстраиваться 

в виде определённой структуры. Наиболее подходящая из 

них ― дерево, называемое абстрактным синтаксическим 

деревом [3]. Внутренние вершины этого дерева являются 

операторами, а листья ― операндами. На рис. 1 показан  

 
Рис. 1. Представление алгоритма выбора наибольшего числа из 

двух в виде абстрактного синтаксического дерева (слева) и кода на 

языке С++ (справа) 
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пример представления алгоритма выбора наибольшего из 

двух чисел в виде абстрактного синтаксического дерева. 
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ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОСИГНАЛОВ 
 

Magistr:  Elmi rəhbər: 

Yusifova Fidan Fuad qızı dos., A. S. Abbasquliyev 
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Биомедицинские сигналы (биосигналы) являются 

физическим проявлением физиологических процессов 

живого организма, которые можно измерить и представить 

в форме удобной для обработки с помощью электронных 

средств (например, в виде величины электрического 

напряжения или тока). Наибольшую диагностическую 

ценность представляют переменные биосигналы, которые 

характеризуют функционирование сердца и центральной 

нервной системы, состояние нервно-мышечной 

проводимости и др. 

Биосигналы являются случайными величинами. 

Известно, что для отражения важных характеристик 

случайных чисел используются такие математические 

понятия, как математическое ожидание, дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение и метод моментов [1]. В 

нашем случае, полученные значения случайных величин 

являются нечеткими числами. Актуальность этого подхода 

состоит в том, что случайные числа с нечеткими 

значениями до сих пор не были исследованы. 

Рассмотрим первичный вариант алгоритма 
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вычисления характеристик случайных величин с 

нечеткими значениями. Для простоты обозначим 

случайные числа через W: 

If A then для W вычислить математическое ожидание 

else 

If B then для W вычислить дисперсию else 

If C then для W вычислить среднеквадратичное 

отклонение, где  

А — это такое множество случайных чисел, где 

математическое ожидание случайного числа равно сумме 

произведения всевозможных значений случайного числа 

на соответствующую вероятность. 

В — это множество случайных чисел, где дисперсия  

— это значения случайного числа, разбросанные вокруг 

своего математического ожидания. 

С - множество случайных чисел, где 

среднеквадратичное отклонение определяется следующей 

формулой: σ (x) = D(X)                       ( 1 ). 

Для подтверждения вышеуказанных, рассмотрим 

решение конкретной задачи [2]. Пусть для ЭКГ параметры 

Х и Y случайные числа и они подчиняются следующим 

законам распределения: 

Х [0.3; 1.2; 2.1; 3.0] ;    P(x) [0.3; 0.15; 0.3; 0.25] 

Y [0.05; 100; 200; 300]; P(y) [0.4; 0.2; 0.4; 0]. 

Вычислить математическое ожидание, дисперсию и 

среднеквадратичное отклонение для: случайных чисел и 

случайных чисел с нечеткими значениями. Сравнить 

полученные значения. 

В результате получаем: M(x)=1 и M(y)=1; D(x)=3.6 и 

D(y)=55.2. Наконец, применение формулы (1) дает 

следующий результат: σ(x)=√2.19=1.4798 и 

σ(y)=√100.02=10.0009. Другими словами: 1<σ(x)<2 и 

10<σ(y) <11. 
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Каждый год мы наблюдаем новейшие разработки в 

области нанотехнологий, нейрокибернетики, мехатроники 

и робототехники. Совершенствуются методы лечения  и 

диагностики. Надо отметить, что люди научились 

редактировать даже геном человека. Не смотря на все эти 

успехи, каждый год мы теряем все большее количество 

людей, заболевавших онкологией и ВИЧ-инфекциями. 

Также и в Азербайджане это количество возрастает со 

стремительной скоростью. Причина этого заключается в 

труднодоступности новейших методов диагностики и не 

оказание должного внимания профилактическим работам. 

Следовательно, болезнь обнаруживается на поздних 

стадиях, когда сложно что-то изменить.  

Исследователи из Королевского технологического 

института нашли инновационный метод диагностики с 

помощью DVD-системы, имеющей определенные 

модификации. Это устройство было впервые использовано 

в диагностике ВИЧ-инфекций для подсчета CD4+ 

лимфоцитов. Оно совмещает в себе синтез устройства 

«Lab-on-DVD» и модифицированной DVD-системы.  

Ключевое отличие изменённой DVD-системы от 

http://www/inter-nauka/com/
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обычной – дополнительный фотодиод, служащий для 

регистрации светорассеивания. Диск также подвергся 

изменениям. Верхние слои были удалены и замещены 

микрожидкостными каналами, в которых находятся сами 

образцы крови. Принцип работы этого устройства 

заключается в следующем: лазерный луч отражается на 

полупрозрачном слое диска, преломленный луч проходит 

через микрожидкостные каналы и дополнительный 

фотодиод сверху фиксирует этот свет. Программная 

обработка на основе этих данных генерирует двухмерное 

изображение, которое сохраняется на жесткий диск и 

может быть использовано в дальнейшем анализе или для 

передачи.  

Преимущества этой системы перед другими 

методами в том, что она: проста по конструкции, имеет 

недорогую стоимость и короткое время диагностики. Но, 

самым главным преимуществом является – программное 

управление. В перспективе, этот метод рассматривается 

как способ диагностики разных видов болезней, а также 

анализа ДНК. 

Моя идея заключается в создании программы, 

которая сможет приблизительно рассчитать вероятность 

рака, получая данные из системы “DVD-LSM”. Этот 

способ значительно уменьшит затраты материальных 

средств и времени.  

 

НЕЧЕТКАЯ ТЕОРИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Студент:                                           Научный руководитель: 

Садигова Рена Вугар кызы             доц. А.С.Аббасулиев 

II курс, группа 634.7 

 

Биотехническая система (БТС) – это выделенные в 

единую систему, технические и биологические элементы, 
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которые связаны для выполнения между собой заданной 

целевой функции.  

Одним из признаков классификации БТС являются 

функции, выполняемые в системе биологическим 

объектом. БТС можно подразделить по этому признаку на 

медицинские, эргатические и БТС управления целостным 

организмом.Каждая группа, в свою очередь, имеет свои 

разновидности, отличающиеся областью применения и 

видом целевой функции.  

Медицинские БТС терапевтического типа 

описывают функциональные системы организма человека. 

 Эргатические БТС (от гр. “ergates” означает 

деятель) объединяют средства, с помощью человека–

оператора, которые, в свою очередь, решают задачи 

управления сложными техническими объектами. Это 

авиационно-космические системы, транспортные системы, 

телекоммуникационные системы, системы управления 

энергетическими установками с высоким риском принятия 

решений, компьютерные системы.  

БТС управления целостным организмом 

объединяют живые организмы и средства. Они служат для 

формирования искусственной среды обитания 

(глубоководные, космические исследования), 

формирования направленного поведения у живых 

организмов (виртуальная реальность у человека, 

поведенческие реакции у животных) 

Эффективность, качество управления, надежность 

являются самыми важными функциональными 

характеристиками БТС. 

Выбираем следующие атрибуты для формализации 

системы; 

х1 – пол обследуемого;  

х2, лет – возраст обследуемого;  

v1, Вт – величина мощности нагрузки;  
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v2, уд/мин – значение ЧСС в ходе выполнения пробы;  

у1 = «НОРМА»;   

у2 = «ОТКЛОНЕНИЕ»;  

у3 = «ПАТОЛОГИЯ».  

Далее между атрибутами системы установим связь. 

На основе шкалы формируется оценка 

толерантности: 

                        y1, v1max ≥ 150 Вт; 

            y=                    y2, 100 Вт ≤ v1max≤125 Вт; 

                    y3, v1max < 75 Вт; 

 v1мах = v1, при v2 = v2мах, v2мах= f (х1, х2). 

Литература: 

1.Дж.Смит. Математические идеи в биологии. 

2.Математические методы биомедицинских 

исследований. Аббасгулиев А.С.,Меджидова С.А.АГУНП-

Баку, 2017 
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“İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT” 

BÖLMƏSİ 

 

АУТСОРСИНГ НА СОВРЕМЕННЫХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Магистр:                Научный руководитель: 

Нуриев Сеймур Талех (докладчик)    доц., к. .н Салимов А.Г. 

Атакишибейли Джамиля Илькин         

 I курс, группа R7218  

 

Основным стремлением любого предприятия 

является снижение материальных затрат, увеличение 

трудоспособности персонала, а также производительности 

труда. В последние годы способом решения этих 

поставленных задач является применение процесса 

аутсортинг.      

 Аутсортингом называют процесс передачи 

определенных задач и функций на исполнение 

организациям со стороны, которые, в основном, 

специализируютcя на соответствующeм виде 

деятельности.      

  Основной причиной того, что аутсорсинг 

получил такое широкое распространение является 

усложнение деловых процессов, что значительно 

замедляет работу и её эффективность, увеличение нагрузки 

для компании, развитие среды коммуникации и сетевой 

экономики.  Представим положительные стороны 

аутсортинга: 

• уменьшение риска принятия неверного решения; 

• повышение качества произведения товаров и услуг;  

• уменьшение затрат; 
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• концентрированиe внимания на важных процессах 

производства; 

• возможность использования услуг квалифицированных 

работников.       

 В следствие использования услуг аутсортинга 

происходит интеграция бизнес-процессов, такие как 

частичное выполнение функций предпринимательских 

единиц глобальной экономики. Наряду с этим данный 

процесс имеет место быть и в малом и среднем бизнесе. 

 В нефтегазовой отрасли также, как и во всех других 

сферах, важность аутсортинга объясняется большой 

потребностью нефтяных компаний в усовершенствовании 

производственных мощностей. Перспективами развития 

данного процесса также является то, что в скором времени 

в вертикально интегрированных крупныx нефтяных 

компаниях начнется процесс передачи истощенных 

нефтегазовых месторождений, находящихся на 

завеpшaющей стадии небольшим нефтегазовым 

компаниям, которые не могут обеспечивать себя 

сервисными подразделениями.      

Отсюда следует вывод, что аутсорсинг - это 

эффективный инструмент минимизации расходов и 

мощный метод увеличения конкурентоспособности 

предприятия. 

 

QLOBALLAŞAN IQTISADIYYATDA MƏRKƏZI 

BANKLARIN INKIŞAFINDA MEYILLƏR 

 

Tələbə:                                                      Elmi rəhbər: 

Salam-zadə Aygün Samir qızı                    dos. S.A.Zeynalova                         

III kurs, qrup 733.6 

 Qloballaşma bir çox fenomen və tendensiyaları əhatə edir 

ki, bu da dünyanın əksər iqtisadiyyatlarının bir-birindən 

asılılığına səbəb olur. Malların və xidmətlərin, kapitalın, 
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əməyin və təbii sərvətlərin sərhədyanı əməliyyatlarında güclü 

artım  təsir göstərir. Eyni zamanda müxtəlif qurumlar, 

təşkilatlar və qeyri-ticarət şirkətləri arasında sərhədyanı fikir 

mübadiləsi və konsepsiyaların əhəmiyyətli dərəcədə artmasına 

şahidlik edirik.  Son 20 il ərzində qloballaşma konsepsiyası 

həyati əhəmiyyət kəsb edir və son 10 il ərzində daha da inkişaf 

etmiş və əlverişli informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının yayılmasını da daxil olmaqla bir çox 

amillərdən ibarətdir. Göndərmə mallarının dəyəri düşmüş, 

iqtisadiyyat açıqlığa davam edir, bir çox ticarət və maliyyə 

maneələri qaldırılmışdır. Malların, xidmətlərin və istehsal 

amillərinin dövriyyəsinə milli maneələr hər yerdə azalır. Xarici 

birbaşa investisiyalar (DYY) axınları da artmışdır ki, bu da 

istehsal proseslərinin beynəlmiləşdirilməsinə və şirkətlərin 

xarici bazarlara çıxış əldə etmək və daxilolma xərclərini 

azaltmaq üçün xaricdəki filialları yaratdığına görə biznesin 

yeni yollarını açır. 1990-cı illərin ortalarından etibarən 

qloballaşma və onun sürətlənmə fenomeni qlobal inflyasiyanın 

və onun dəyişkənliyində azalma ilə üst-üstə düşdüyünü 

göstərir. Birlikdə və inflyasiya səviyyəsinin aşağı səviyyədə 

sabitləşməsi nəticəsində makroiqtisadi göstəricilərdə aşağı 

dəyişkənlik müşahidə olunmuşdur. Maliyyə sistemlərinin 

qloballaşması da maliyyə tənzimlənməsi və nəzarət sistemində 

Mərkəzi Bankların rolu ilə bağlıdır. Bu rol Mərkəzi Banklar 

tərəfindən oynanır və ya onlar birbaşa nəzarət məsuliyyətinə 

malikdirlər və ya hökumətlərə məsləhət vermək qabiliyyətinə 

malikdirlər. 2008-ci il maliyyə böhranından bəri, böyük 

Mərkəzi Banklar iqtisadi artımları stimullaşdırmaq və 
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borclanma xərclərini azaltmaq üçün aktiv alım proqramlarını 

həyata keçirdilər. Nəticədə hökumət istiqrazlarının gəlirləri 

düşdü. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının məlumatına görə, 

keçən ilin yayında mənfi dərəcələrdə 9 mindən çox qlobal 

müstəqil istiqrazlar ticarət edildi. İndi Yaponiya Bankı ölkənin 

dövlət borcunun 40 faizindən çoxunu tutur. Pul siyasəti 

Amerika və Avropa arasında fərqləndi. Federal Ehtiyat ötən il 

balansının həcmini azaltmağa başladığı halda, Avropa Mərkəzi 

Bankı inflyasiyanın yalnız 2% -dən az olmasına qədər 

aktivlərin satın alınmasını davam etdirməyi planlaşdırır. Üç il 

yarım ərzində, Mərkəzi Bankların varlığında texnologiya 

sahəsində bir çox əhəmiyyətli irəliləyişlər olmuşdur: 

dəmiryolları, elektrikləşmə, kompüterləşmə və İnternet və 

s.Texnoloji inqilabın bu böyük dalğalarının hər biri 

iqtisadiyyatın necə fəaliyyət göstərdiyini dəyişdirdi. Mərkəzi 

Bank əməliyyatlarında belə bir təsir göstərməmiş olsa da,  son 

350 ildə çox şey dəyişdi və gələcəkdə də bunu gözləyirik. 

Ədəbiyyat siyahısı 
1. Голикова, Ю.С., Хохленкова М.А. Организация деятельности 

центрального банка / Учебник, М.: ИНФРА-М, 2012. 798 с 

2. Моисеев, A.A. Международные финансовые организации. М.: 

ОМЕГА-Л, 2006. 296 с. 

 

 

QAZMA İŞLƏRİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN RİYAZİ-

STATİSTİK MODELLƏŞDİRMƏNİN KÖMƏYİ İLƏ 

TƏDQİQİ 

 

Magistr:                                                               Elmi rəhbər: 

Ağazadə Sahib Feyruzxan oğlu                         dos. M.Ə.Əliyev                  

I kurs, qrup A7218                           

 

Elmi işdə qazıma işləri göstəricilərinin riyazi-statistik 

modelləşdirilməsi məsələləri tədqiq edilmiş və aşağıdakı 

nəticələr əldə edilmişdir.  
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1. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadi proseslərin 

təbiətinin öyrənilməsi və idarəetmə qərarlarının qəbul 

edilməsinin əsaslandırılmasnı da iqtisadi təhlil mühüm rol 

oynayır. Lakin müəssisələr arasında və müəssisədaxili 

əlaqələrin mürəkkəbləşməsi, mümkün altemativ qərarların 

çoxalması qərarların qəbulunda mürəkkəblik yaratmışdır. Belə 

şəraitdə iqüsadi təhlil qarşısında keyfiyyətcə yeni məsələlər 

qoyulur. Bütün bunların həlli isə iqtisadi təhlildə riyazi 

elementlərdən istifadə zəruriyyəri yaradır. Bunları nəzərə 

alaraq iqtisadi təhlilə riyazi-statistikanın (korrelyasiya, 

reqressiya) üsullarının tətbiq imkanları, onların aparılması 

ardıcıllığı, alınan modellərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

edilən kriteriyaiar və onlanın həll alqoritmləri, nəticə modelinin 

qiymətləndirilməsi və iqtisadi interpretasiya edilməsi qaydaları 

şərh oluumuşdur. 

2. Qazıma işlərini xarakterizə edən əıı mühüm 

göstəricilər təqvim vaxtı sərfinə əsaslanır. Onun iqtisadi təhlili, 

riyazi-statistik modelləşdirilməsi, müxtəlif kriteriyalarla 

qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqat 

işində təqvim vaxtının müxtəlif amillərdən asılılığını 

səciyyələndirən iki model: xətti və üstlü model təklif edilmiş, 

onların statistik qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 

Həmçinin işdə texniki və kommersiya sürətləri üçün həm 

xətti, həm də üstlü modellər alınmış, onlar statistik 

kriteriyalarla qiymətləndirilmiş, alınan modellərin iqtisadi 

interpretasiyası verilmişdir. 

Qeyd edək ki, modellərin təhlilində F-Fişer kriteriyası 

(onun kritik qiyməti), cəm korrelyasiya əmsalı, cəm 

determinasiya əmsalı, amillər arasındakı korrelyasiya  

əmsalları,  elastiklik  əmsalları,  orta   kvadratik kənarlaşma 

approksimasiyanın səhv əmsalı kimi göstəricilər 95%-lik 

ehtimalla ləhlil edilmişdir. Modellərin adekvatlığı qeyd 

edilmişdir. 

4. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində texniki-



338 

 

iqtisadi göstəricilərin təhlili, onların qısamüddətli 

proqnozlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, təhlil 

nəticəsində daxili ehtiyatlar aşkar edilir, istehsal 

səmərəliliyinin artırılması yolları müəyyənləşdirilir. Tədqiqat 

işində "qazımanın maya dəyəri göstəricisini təhlil etmək üçün 

riyazi-styatistik modellər təklif edilmiş (xətti və üstlü), onların 

statistik qiymətləndirilməsi verilmiş, müqayisəli təhlili yerinə 

yetirilmiş və hansı modelə üstünlük verilməsi 

müəyyənləşdirilmişdır. Bu modeldən proqnoz məqsədi ilə 

istifadə imkanı qeyd olunmuşdur. 

5. İşdə ekstrapolyasiya üsuluna əsaslanaraq "1000 m 

qazımanın təqvim vaxtı", "mexaniki və kommersiya" sürətinin 

qısamüddətli proqnoz edilməsi üçün müxtəlif səpkili "trend" 

modelləri təklif eddmiş və bunlardan "qalıq dispersiyası" 

kriteriyasına müvafıq olaraq ən yaxsısı seçilib təklif edilmişdir. 

Bütün bunlar rəqabətqabiliyyətli müəssisənin 

formalaşması, oprimal idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və 

nəhayət istehsal səmərəliliyini artırmaq üçün çox mühüm 

məsələdir. 

 

MÜƏSSISƏLƏRDƏ MENECMENTIN TƏŞKILETMƏ        

FUNKISYASI 

Magistr:                  Elmi rəhbər: 

Məmmədquliyev Elşad Rüstəm oğlu               dos. Ş.T.Əliyeva 

II kurs, qrup A7227 

 

Müasir şəraitdə iqtisadi inteqrasiya proseslərinin 

genişlənməsi və yeni texnologiyaların yaradılması 

menecementdə təşkiletmənin bu proseslərə uyğun qurulmasını 

tələb edir.Baş verən inteqrasiya prosesində idarəetmə 

strukturunun  dəyişdirilməsi müəssisənin mondernizizasiyası 

ilə paralel aparılmalıdır. İdarəetmədə texnoloji proseslərlə 

yanaşı kadrların hazırlanmasına da xüsusi diqqət 

yetirilməlidir.Çünki texnologiyadalar yeniləşdikcə onların 
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idarə edilməsi üçün münasib olaraq kadrların hazırlanmasına 

da ehtiyac yaranır. 

Menecmentin təşkiletmə funksiyası idarəetmənin bütün 

aspektlərini , həm texnoloji həm struktur  həm də kadr 

dəyişikliklərinin inteqrasiya proseslərinə uyğun olaraq 

müasirləşdirmək məcburiyyətindədir. Bu baxımdan 

təşkileetmənin həm hüquqi həm inzibati xarakterdə olan 

aspektləri nəzərə alınmalıdır. Təşkiletmədə bütün idarəçilik 

funksiyaları – planlaşdırma, təşkiletmə, motivləşdirmə , nəzarət 

və  marketinq amilləri münasib olaraq nəzərə alınmalı və bu 

proseslərin dinamikliyi baxımından həll olunmalıdır.Yeni 

işlərin təşkili vaxt amili nəzərə alınmaqla elə təşkil edilməlidir 

ki, müəssisə özünün son məqsədinə nail olmaq imkanı əldə 

etsin.Bunun üçün Beynəlxalq səviyyədə baş verən bütün 

dəyişiklilklər nəzərə alınmalıdır. 

 

FRANÇAYZINQ VƏ ONUN XÜSUSIYYƏTLƏRI 

Tələbə:                                                      Elmi rəhbər 

Hüseynova Nərgiz Bəhlul qızı             prof. Səfərov Q.Ə. 

III kurs, 719.6 

 

Françayzinq 2 müstəqil tərəflər arasındakı qanuni razılaşma və 

ya lisenziyadır. Françayzinqdə tərəflər françayzer və françayzi 

olmaqla 2 yerə ayrılır. Françayzer lisenziyar , yəni icazəni 

verən şəxsdir. Françayzi lisenziyaçı , yəni bu icazədən , 

qanundan istifadə edən şəxsdir. Françayzerlər şəxsi ticarət 

markasına və ya ticarət adına sahib olurlar. Françayzilər isə 

həmin ticarət marksı və ya ticarət adından istifadə edirlər.  

Françayzinqin 2 növü vardır:  

1. Məhsulların paylanmsı françayzinqi 

2. Biznes formatlı françayzinq 

Məhsulların paylanması françayzinqi sadecə farnçayzerlərin 

məhsullarını satır və burada əsas əlaqələr təchizatçı – satıcı 
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istiqamətindədir. Françayzinqin bu növünə daha çox aşağədakı  

sahələrdə rast gəlmək olar: 

a) Sərinləşdirici içkilər, 

b) Avtomobil və benzin, 

c) Təchizatçı, 

d)  Satıcı 

“ Coca – Cola “ , “ Ford Motor Company “ kimi şirkətləri 

misal göstərmək olar. Məhsul paylamsı françayzinqi ümumi 

pərakəndə satışının ən böyük hissəsini təşkil edir. Bu gün 

mövcud olan françayzinqlərin çoxu biznes formatlı 

françayzinqlərdir.  

Biznes formatlı françayzinq yalnız françayzerin öz məhsulunu , 

xidmətini istifadə etməsi deyil , həm də marketinq, paln və 

əməliyyat təminatları kimi biznesin özünü tamamlamsı 

metodudur. Biznes formatlı françayzinq françayzinqin ən 

ümumi növüdür. ABŞ – nın məlumatına əsasən günümüzün ən 

məşhur biznes formatlı françayzinqləri aşağıdakı sahələri əhatə 

edir: 

a) Fast Food ( McDonald’s ) 

b) Mənzil  ( Comfort Inn ) 

c) Biznes servisi ( H & R Block ) 

d) Təhsil ( New Horizons ) 

e) Restoranlar ( Outback Steakhouse ) 

f) Xidmət (ServiceMaster ) 

g) Sağlamlıq və Gözəllik ( Jenny Craig Weight Loss ) 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХПОТОКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Магистр:               Научный руководитель: 

Ибрагимов Иман Абульфаз            доц., Мамедова Э.Г. 

I курс,  группа R7218 
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Информационные потоки в настоящее время 

являются одной из главных составляющих в экономике. В 

настоящее время без связи невозможен материальный 

поток. При максимально ускоренном информационном 

потоке, участвующие там,  лица имеют возможность 

уделять больше времени именно самому потоку, 

обрабатывая его индивидуально. Весьма заметное 

увеличение скорости перевозок, в нынешнее время, в сети 

сбыта проявляется за счет электронного обмена. Такой 

обмен представляет собой обмен информацией между 

компаниями, организациями, перевозчиками, банками 

непосредственно через сеть Интернет. Пользуясь таким 

видом обмена информацией, каждая сторона данного 

информационного канала сокращает издержки, 

действовать быстро и оставлять каждую сторону 

довольной. 

 В настоящее время отношения на рынке 

организаций с хозяйственными процессами требуют 

усовершенствования логистических потоков. Такое же 

направление относится и к компаниям производственной 

области. Результативность учреждения и руководство 

логистическими потоками внутри производственных 

предприятий с хозяйственной деятельностью 

непосредственно воздействует на уровень 

конкурентоспособности и товара, и всей организации в 

целом. 

Прозрачность информационных систем 

логистической цепи, обеспечивается за счет улучшения 

циркулировали в организации потоков информации. Одно 

из лучших средств усовершенствования логистических 

процессов промышленных предприятий является 

оптимизация логистический потоков на предприятиях.  

 В сегодняшнее время с уверенностью можно 

сказать, цена той или иной информации всегда должна 
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соответствовать той же выгоде, которую вы получите при 

её использовании. 

 
BÖYÜK DEPRESSIYA VƏ KEYNS NƏZƏRIYYƏSI 

 

Tələbə:                                                        Elmi rəhbər: 

Şabanlı Məmmədəli Adil oğlu                     dos. S.C.Zeynalova                         

III kurs, qrup 733.6 

 

Keynisçilik iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatdakı ümumi 

xərcləmə nəzəriyyəsi və bunun məhsul və inflyasiyaya təsiridir. 

Keynisçilik iqtisadiyyatı 1930-cu illərdə Böyük Depressiyanı 

anlamaq cəhdində İngilis iqtisadçı Con Meynard Keyns 

tərəfindən hazırlanmışdı. Keyns tələbi yüksəltmək və qlobal 

iqtisadiyyatı böhrandan çıxarmaq üçün dövlət xərclərinin və 

vergilərin azaldılmasını müdafiə edirdi. 

Keynisçilik iqtisadiyyatı optimal iqtisadi performans 

konsepsiyasını göstərmək və iqtisadi durğunluğun qarşısını 

almaq üçün istifadə edilmişdir-hökümət tərəfindən fəal stabillik 

və iqtisadi müdaxilə siyasətiylə ümumi tələbə təsir etmək 

surətiylə. 

Bəzi iqtisadçılar əmək haqqının aşağı səviyyəyə 

düşməsinə icazə verildikdə tam məşğulluğun əldə ediləcəyini  

iddia edirlərsə də, Keynisçilər müəssisələrin satıla bilməyəcək 

malları istehsal etmək üçün işçi işlətməyəcəyi fikrini müdafiə 

edirdilər. Çünki , işsizliyin mal və xidmətlərə olan qeyri-kafi 

tələbdən qaynaqlandığına inanan Keynisçilik qısa müddətli 

iqtisadi dalğalanmalara fokuslanan “tələb tərəfi” nəzəriyyəsi 

olaraq qəbul edilmişdir.   

Keyns, faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərə və gələcək 

gözləntilərə cavab verən investisiyaların iqtisadi fəaliyyət 

səviyyəsini müəyyən edən dinamik bir faktor olduğunu 

bildirdi. O, həmçinin qəsdən hökumət hərəkatının tam 

məşğulluğa kömək edə biləcəyini iddia etdi. Keynisçi 
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iqtisadçılar, hökümətin vergi siyasətlərini və ictimai xərclərini 

dəyişdirərək mal və xidmət tələbinə birbaşa təsir edə biləcəyini 

iddia edirlər.  

1970-ci illərdən etibarən Keynisçilik iqtisadiyyatı 

monetarizmin təsirinə məruz qalmışdır.  

2007-2008-ci illərdə baş verən qlobal maliyyə böhranı və 

sonrasında meydana gələn Böyük Durgunluğun ardından, 

Keynisçilik iqtisadiyyatının ("yeni Keynesianizm") 

tədqiqatının dəqiqləşdirilməsinə marağın artması, əsasən, 

məqbul uğurlu oldu. 

           
 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

1. The Editors of Encyclopaedia Britannica 

2. The Philosophy of Keynes' Economics: Probability, Uncertainty and 

Convention  /  Jochen Runde; Sohei Mizuhara: Routledge, 2003 

3. New Keynesian Economics: A Monetary Perspective / Hart, Neil:The 

Economic and Labour Relations Review : ELRR, Vol. 22, May 2011 

4. New Keynesian Economics: A Monetary Perspective / Williamson, Stephen 

D:Economic Quarterly - Federal Reserve Bank of Richmond, Vol. 94, No. 

3, Summer 2008 

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
https://www.questia.com/library/107549175/the-philosophy-of-keynes-economics-probability
https://www.questia.com/library/107549175/the-philosophy-of-keynes-economics-probability
https://www.questia.com/library/journal/1P3-1618193321/new-keynesian-economics-a-monetary-perspective
https://www.questia.com/library/journal/1P3-1618193321/new-keynesian-economics-a-monetary-perspective
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MÜASIR DÖVRDƏ BEYNALXALQ MALIYYƏ 

MƏRKƏZLƏRININ INKIŞAF ISTIQAMƏTLƏRI 

 

Tələbə:                                                  Elmi rəhbər: 

Məmmədov Fərid Zakir oğlu               dos.S.C.Zeynalova 

III kurs, qrup 719.6 

 

Maliyyə mərkəzlərinin formalaşması uzun bir dövrü 

əhatə edir. Maliyyə mərkəzləri ilk əvvəllər malların mübadiləsi 

və toplanma nöqtəsi kimi xidmət edirdi. Qədim dövrlərdə bu 

şəhərlər İskəndəriyyə (Misir), Bağdad (İraq) və s. olmuşdur. 

Orta əsrlərdə isə, Venesiya (İtalya), Genua (İtalya), Sakai 

(Yaponya) şəhərləri coğrafi mövqeyinə, istehsal fəaliyyətinə, 

mədəniyyətinə, dilinə və s.  görə fərqlənirdi. 

Əsasən qlobal şəhərlər, beynəlxalq iqtisadiyyatı bir 

hissəsi olan ticarətin və sərmayələrin bölüşdürülməsini həyata 

keçirir. Dünyanin əsas maliyyə mərkəzləri (New-York, 

London,Tokio) cəmləşmişdir. 

Müasir dövrdə maliyyə mərkəzlərinin inkişafında altı 

faktor mühüm rol oynayır. Əsasən bu amillərdən 5-i daha geniş  

izah edilir. 

1) Biznes mühiti-burada biznesin asanlığı və dəyəri,iqtisadi 

siyasət, keyfiyyətli texnoloji infrastrukturunun 

formalaşdırılması; 

2)Maliyyə bazarının infrastrukturu-maliyyə bazarının 

fəaliyyətini həyata keçirmək üçün, mərkəzi infrastrukturun  

miqyası və keyfiyyəti müəyyənliyi; 

3)Tənzimləmə-Maliyyə bazarının tənzimlənməsinin keyfiyyəti 

və dərəcəsi; 

4) Xalq-təcrübəli yerli işçi qüvvəsinin mövcudluğu; 

5)Əlaqələr-Dünya Maliyyə mərkəzini, digər mərkəzlərlə 

birləşdirən amillər. 

BMM-nin yaradılması 2 növə bölünür: 

 1)Tarixi olaraq meydana gələn köhnə maliyyə mərkəzləri 
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(New-York, London, Tokio, Frankfurt və s.); 

2) Süni yaradılan BMM-i (Sinqapur, Hong-Kong, Dubay və s. 

ABŞ - dünyanın ümumi bazar kapitallaşması ilə 

dünyanın ən böyük iki fond bazarına ev sahibliyi edir:  

1. New-York Fond Birjası (NYSE); 

2. NASDAQ (Qiymətli kağızlar Satıcılarının 

Avtomatlaşdırılmış Qiymətləndirmələri Milli Assosiasiyası). 

New-York - nüfuzuna maliyyə mənbəyi olan tanınmış 

Wall Street ilə GFCI reytinqində birinci yer tutdu. 

London New-Yorkdan sonra ikinci yerdə olub və  onlar 

tez-tez mübadilə edirdilər. London dünyanın ən nüfuzlu və ən 

qədim mərkəzi banklarından biri olan İngiltərə Bankı (BoE) 

şirkətidir. London Fond Birjası (LSE) dünyanın ən yaxşı beş 

birjaları arasında yer alır və şəhəri dünyanın ən böyük bank 

sektorlarından birinə sahibdir. GFCI maliyyə rəqabət 

qabiliyyətli kateqoriyasında London biznes mühiti üçün birinci, 

insan kapitalının rəqabətli sahələrində ikinci, maliyyə 

sektorunun inkişafı və nüfuzuna görə birinci, infrastruktur 

üçüncü yerdədir. Brexit, iş mühitinə və xüsusilə Birləşmiş 

Krallığın maliyyə mərkəzi olaraq mövqeyinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərir. 

Ümumilikdə Hong Kong, üçüncü yerə gələrək, geniş 

şəkildə inteqrasiya edilmiş müəssisələr və bazarlar ilə bir sıra 

maliyyə məhsulları və xidmətləri təklif edir. Onun maliyyə 

bazarları yüksək likviddir, effektiv və şəffaf normativ normalar 

çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Hong Kong, Asiya/Sakit okean 

bölgəsi arasında, həm Sinqapur, həm də Tokiyodan qabaqda ilk 

sırada iştirak etdir. Hesabata görə, Hong Kong insan kapitalı və 

infrastrukturun rəqabət qabiliyyətli yerlərində birincilik 

sıralamasında iştirak etdir. Şəhər, biznes mühiti və maliyyə 

sektorunun inkişafı üçün rəqabətli sahələr üçün üçüncü sırada 

qaldı. Beynəlxalq maliyyə mərkəzləri maliyyə xidmətləri 

sənayesi üçün optimal şərait yaradır. 

Beş mühüm sahədən "iş mühiti", "maliyyə sektorunun 
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inkişafı", "infrastruktur faktorları", "insan kapitalı", "nüfuz və 

ümumi amillər" indekslərinin birləşməsindən maliyyə 

mərkəzlərinin reytinqi yaranır. 12 Sentyabr 2018 tarixindən 

etibarən dünyanın ən yaxşı mərkəzləri aşağdakılar olmuşdur: 

 
Sıra Şəhərlər Reytinq  

1 New-York  788 

2 London  786 

3 Hong Kong 783 

4 Sinqapur  769 

5 Şanqay 766 

6 Tokio 746 

7 Sidney  734 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 
1. United Kingdom National Accounts “The Blue Book” / под ред. 

John Dye, James Sosimi 

2. Global Intellectual Property Index / Taylor Wessing LLP, 2009  

3. Financial Centres Index 1 / М.: Z/Yen Group Ltd, Corporation of 

London, 2018 

4. «History of London» [Электронный ресурс] : история 

Лондона в онлайн энциклопедии «Википедия» – Электрон. дан. – М. : 

Wikipedia, 2011 

 

NEFT SƏNAYESINDƏ REALLAŞAN MÜQAVILƏLƏR 

 

Tələbə:                                                          Elmi rəhbər: 

Əliməmmədova Şəms Fərrux qızı                Prof. Səfərov Q. Ə. 

III  kurs,qrup 719.6 

 

Neft Azərbaycanın ən qiymətli sərvətidir,belə ki,ümumi 

dünya neft ehtiyatlarının 0,7%-si Azərbaycana 

məxsusdur.Həmçinin,Azərbaycanın imzaladığı müqavilələrin 

əhatə etdiyi regionlarda Azərbaycanın 6-8 milyard barel neft 

ehtiyatı var.Ölkəmizin əsas neft hasilatı Günəşli,Çıraq,Azəri və 

Kəpəz sahələrində cəmləşib.Azərbaycanın neft müqavilələri 

əsasən dəniz yataqları üzərində cəmlənərək neft ehtiyatlarını 
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ölkə iqtisadiyyatına cəlb etməyi əsas hədəf olaraq seçmişdir. 

Neft sahəsində imzalanan ən əhəmiyyətli müqavilə olan “Əsrin 

Müqaviləsi” Azərbaycan üçün böyük iqtisadi əhəmiyyətə 

malikdir.1994-cü il 20 sentyabr tarixində SOCAR ilə 

konsersium arasında imzalanan “Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunda yerləşən Azəri,Çıraq və Günəşli yataqlarında Neftin 

Müştərək İstifadəsi və Pay Bölgüsü Haqqında Müqavilə” əsrin 

müqaviləsi adlandırılmışdır.Bu müqavilə 12 dekabr 1994-cü 

ildə qüvvəyə minib. Səhmlərinin ümumi payı 40% olan 

Amerika şirkətləri isə  “Əsrin müqaviləsi”ndə səhmləri olan 

şirkətlər arasında ən böyük paya sahib olan 

şirkətlərdir.Amerika və İngilis şirkətlərindən sonra 

konsersiumdakı ən böyük pay Azərbaycan və Rus şirkətlərinə 

məxsusdur.Müqaviləyə görə,Azərbaycan Azəri,Çıraq və 

Günəşli yataqları üzərindəki mülkiyyət hüququnu qoruyur.Bu 

müqavilənin Azərbaycan üçün əsas rolu,sahələrin istifadəsi 

üçün lazım olan investisiyaların 90%-nin konsersium 

tərəfindən yerinə yetirilməli olmasıdır. Həmçinin dənizdəki 

yataqlar üzrə imzalanan digər müvavilələrə misal olaraq 

Abşeron,Oğuz,Yalama-D222,Kürdaşı-Arazdaşı-Kirgan Dəniz 

Yataqları Müqaviləsini və.s müqavilələri misal göstərmək olar. 

Ümumiyyətlə,xarici şirkətlərlə imzalanan müqavilələrin 

Azərbaycan üçün faydalarını aşağıdaki kimi göstərmək olar. 

-Neft sektorundaki müqavilələr Azərbaycanda müasir 

neft çıxarma,istifadə və nəqliyyat texnalogiyalarının 

yaranmasına səbəb olmuşdur.Bu müqavilələrin imzalanması 

nəticəsində artan neft hasilatı büdcə gəlirlərinin də artmasına 

səbəb olmuşdur.Artan neft hasilatı həmçinin məşğulluqu da 

inkişaf etdirmiş və yeni infrastruktur layihələrin həyata 

keçirilməsində böyük rol oynamışdır.  

Ədəbiyyat siyahısı: 

1) Сафаров Г.А эффективность использования 

основных фондов в нефтегазобыче.Баку,Текнур,2014,332с 

2) Səfərov Q.Ə,Məmmədova M.B.Neftçıxarmada 
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istehsal səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatları, Bakı, Teknur, 

2014,384s 

3) Səfərov Q.Ə Eyvazzadə Y.T .İstehsal menecmenti və 

neftçıxarmada istehsala texniki xidmətin səmərəliliyi. Bakı, 

Çaşıoğlu, 2011, 208s  

 
SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KONTROLİNQ 

SİSTEMİNİN TƏŞKİLİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Magistr:                                                     Elmi rəhbər: 

Sadatxanova Fatma Akif qızı                  Q.S.Süleymanov 

I kurs, qrup A7218 

 

 Sənaye və insanlar zaman keçdikcə avtomatlaşdırılmış 

proseslərə, maşınlara üstünlük verirlər. Bununla da sənayedə 

idarəetmə, nəzarət, yoxlama sistemi inkişaf etməyə başlayır. 

Etibarlı fəaliyyət göstərmək və təhlükəsizliyi maksimuma 

çatdırmaq üçün kontrolinq sənaye müəssisələri üçün vacib 

şərtdir.  

Kontrolinq sözü ingilis dilindən tərcümədə “rəhbbərlik”, 

“yoxlama”, “tənzimləmə” mənasını verir. Lakin vəzifəsi təkcə 

nəzarətlə bitmir. Həmçinin müəssisə və şirkət sahiblərinin 

qoyduğu bütün məqsədlərə çatmaq üçün müəssisənin idarə 

edilməsi prosesidir.  

Sənaye idarəetmə sistemi ümumi olaraq müşahidəçi 

nəzarət və məlumatları əldə edilməsi sistemi, paylanmış 

idarəetmə sistemi, proqramlaşdırılmış məntiq nəzarətçisi kimi 

bölmələrdən ibarətdir. Müşahidəçi nəzarət və məlumatların 

əldə edilməsi sisteminin məqsədi avtomatlaşdırma sistemlərinə 

nəzarət etməkdir.  

Biz bu tezisdə kontrolinq sisteminin İT sahəsi üzrə 

təkmilləşriliməsi işlərini araşdıracağıq. 
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TEXNOLOGİYALARIN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏTBİQİNİN 

İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 

T.RAYT ÜSULU İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Magistr:                                                   Elmi rəhbər:                                         

Rəhimli Seyhun Nurasib qızı                  dos. M.Ə.Əliyev                       

I kurs, qrup A7218                                            

 

 Texnologiyaların tətbiqinə sərf olunan xərclərin 

planlaşdırılması innovasiya və maliyyə proseslərinin 

planlaşdırılması ilə sıx bağlıdır. Planlaşdırılan xərclərin 

hesablanması kifayət qədər yüksək əməktutumlu işdir. Bununla 

belə innovasiya fəaliyyətinə sərf olunan xərclərin dəqiq və 

mümkün planlaşdırılması fundamental tədqiqatlardan 

məhsulun sənaye istehsalının mənimsənməsini əhatə edir. 

Yeni məhsul istehsalının mənimsənməsində şərti-dəyişən 

xərclərin və məhsulun sıra nömrəsinin arasında olan asılılıq 

(T.Rayt üsulu) üstlü funksiya şəkilində olur və aşağıdakı düstur 

ilə göstərilir: 

y = a
.
x

-b 
                                                         

Burada, y – bu məhsulun ilk buraxılış anından x –cı 

məhsulun yaradılmasına sərf olunan şərti-dəyişən xərclər,  

a – mənimsənməsinin başlanğıcından  hər məhsul vahidinə sərf 

olunan şərti-dəyişən xərclər, x – buraxılış anından məhsulun 

sıra nömrəsi, b - mənimsənmə əyrisinin sərtlik əmsalı 

Mənimsənmə əyrisinin sərtlik əmsalı iqtisadi 

göstəricilərin nisbi azalma tempini xarakterizə edir, texnoloji 

prosesin və ya konstruksiyanın yenilik və mürəkkəblik 

dərəcəsindən, müəssisənin məhsulun mənimsənməsinə hazırlıq 

səviyyəsindən asılıdır. Hər bir müəssisə üçün əmsalın əvvəllər 

buraxılmış məhsulların istehsalının mənimsənməsi 

məlumatlarından istifadə edərək ayrıca hesablamaq lazımdır. 

 Yeni məhsulların mənimsənilməsi prosesini xarakterizə 

etmək üçün buraxılan məhsul sayının hər ikiqat artımında şərti-
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dəyişən xərclərin nə qədər azalmasını göstərən mənimsənmə 

əmsalından istifadə edirlər.  

Km = t2i / ti                                                                                                 

Burada,  ti-i-ci məhsulun şərti-dəyişən xərcləri, 

 t2- buraxılan məhsul sayının ikiqat artmasından sonra 

məhsulun şərti-dəyişən xərcləri. 

Əyrilərin şərtlik əmsalı ilə mənimsənmə əmsalı arasında 

əlaqə mövcuddur ki, bu da aşağıdakı düstur ilə göstərilir: 

b = -lgK / 0,301                                                      

Beləliklə, Rayt düsturu yeni məhsul istehsalının 

mənimsənmə mərhələsində zəhmət və maya dəyərinin 

planlaşdırılması zamanı istifadə olunan modeli əks etdirir. 

Yeni məhsulun istehsalına sərf olunan ümumi əmək 

xərclərini mənimsənmə dövrü ərzində - TƩ aşağıdakı düstur ilə 

hesablamaq olar: 

TƩ = t1
.
Nl +   

       
   

   
. (Nk

l-b
 –Nt

l-b
)                                    

Burada,  tl, tk-n mənimsənməsinin əvvəlində və sonunda bir 

məhsula çəkilən zəhmət, Nl, Nk- mənimsənməsinin əvvəlində 

1-ci partiyada və bütün mənimsənmə dövrü ərzində buraxılan 

məhsulların sayı. İnnovasiya fəaliyyətinə sərf olunun xərclərin 

idarə edilməsində innovasiya xərclərinin hesabatı və 

bölüşdürülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə hesabatı 

çərçivəsində müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə sərf olunun 

xərclərin hesablanmasında bir sıra yanaşmalar mövcuddur: 

 - Cari müddət xərclərinə aid etmək (məsələn, ixtiraçılıq 

və səmərələşdiriciliklə bağlı olan xərclər; müəllif 

mükafatlarının ödənilməsi; məsləhət və məlumat xidmətlərinin 

ödənilməsi; istehsalat prosesi zamanı baş verən 

texnologiyaların təkmilləşdirilməsi və istehsalatın təşkili ilə 

bağlı olan qeyrikapital xarakterli xərclər). 

 - Qeyri maddi aktivlər (məsələn, ETTKİ xərcləri; 

sənayemülkiyyəti obyektlərinin patentləşdirilməsinə və 

lisenziyaların alınmasına sərf olunan xərclər) və ya əsas 
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vəsaitlər qismində, faydalı istifadə müddətindən sonrakı 

amortizasiya nəzərə alınmaqla onların kapitallaşdırılması. 

 - Müəssisənin xalis gəliri və ya  xarici maliyyə 

mənbələri hesabına ödənişlər nəzərə alınmaqla xərclərin 

kapitallaşdırılması. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Магистр:            Научный руководитель: 

Нуриев Сеймур Талех               доц. к. .н. Абдинов Р.М. 

I курс, группа R7218 

Инновации это изобретенные человеком  новшества 

которые ранее нигде не использовались. Таким образом 

можно сказать, что инновации это конечный результат 

интеллектуальной деятельности человека, 

обеспечивающий рост эффективности производства. Так 

она характеризуются введением на рынок новейших 

продуктов и услуг, которые обладают высоким научно-

техническим потенциалом и удовлетворяющим в 

наивысшей степени потребности рынка.   

 Инновационные технологии это комплекс методов и 

средств, которые направлены на поддержание этапов 

реализации конкретного нововведения. На сегодняшний 

день инновационные технологии и инновации в целом 

являются одним из главных нематериальных активов 

промышленных предприятия. И в связи с этим одним из 

главнейших задач промышленных предприятий является 

защита этих нематериальных активов от 

несанкционированного использования  конкурентами. Так 

же нужно отметить, что весомую роль во внедрении 

инновационных технологий играют небольшие 

промышленные предприятия, так как они быстро 

реагируют на изменения в рыночной среде за счет своей 
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гибкости при внедрении новых технологий, по сравнению 

со средними и крупными промышленными 

предприятиями.  Усовершенствование существующих 

или внедрение новых технологий предполагает улучшение 

качества производимой продукции ,сокращение расходов 

на производство, увеличение стандарта производимой 

продукции.       

  Понимая важность исследований и разработок в 

области инноваций и инновационных технологий, а так же 

с целью внедрение этих нововведений правительство 

Азербайджанской Республики уделяет большое внимание 

исследованиям и разработкам в этой области.  

 И с цель повышения конкурентоспособности 

местных предприятий и  экономики в целом применяются 

производственные и инновационные технологий. Одной из 

ключевых целью такой политики государства является  

минимизация отсталости от ведущих стран. Рассмотрим 

расходы государства на инновации и инновационные 

технологии  за последние годы. В 2013-ом году из 

бюджета на инновации и инновационные технологии было 

выделено 13.877 миллион манат, а уже в следующем 2014-

ом году 21.534 миллион манат, отсюда мы можем видеть , 

что государство увеличило вложения больше чем на 

половину, а именно на 55.17% . Далее сравним расходы 

между 2014-ый и 2015-ый год, мы  видим, что в 2015-ом из 

бюджета было выделено  35.179 миллион манат, что  на 

63.26% больше чем в предыдущем году. В 2016-ом году же  

из бюджеты было выделено 27.929 миллион манат, да это 

на 20.6% меньше чем в 2015-ом году, но опять таки это 

весьма не маленькая сумма.    

   Проанализировав политику 

государства за последние годы, мы убеждаемся, что 

правительство действительно уделяет большое внимание 

исследованиям и разработкам в области инноваций и  
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внедрение инновационных технологий. 

 

AİLƏ TƏSƏRRÜFATLARININ ALTERNATİV ENERJİ 

MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ 

 

Tələbə:                                                         Elmi rəhbər 

Əhmədov Siracəddin Əhmədalı oğlu          dos. İ.S.Rüstəmov 

III kurs, qrup 711.6 

 

Alternativ enerji mənbələrindən istifadə günümüzün 

aktual mövzularından biridir. Alternativ enerjidən istifadənin 

əsas məqsədi həm ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq, 

həm də bu məqsədlə elektrik enerjisi istehsal etməkdir. 

Müəyyən qurğu və avadanlıqların köməyi ilə günəşdən, 

küləkdən, biokütlədən, dəniz dalğalarından  enerji almaq 

mümkündür. Bu enerji mənbələrindən ən geniş istifadə 

olunanlarından biri də günəşdir. Dünya üzərində bir sıra ölkələr 

günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevirirlər. Bu məqsədlə 

Azərbaycanda da bir sıra addımlar atılmış, günəş elektrik 

stansiyaları yaradılmışdır. Günəşdən elektrik enerjisi alınması 

yalnız dövlət və ya özəl şirkətlər tərəfindən deyil, hər hansı ev 

təsərrüfatı da bu prosesi həyata keçirə bilər. Ev təsərrüfatları 

günəş panelləri vasitəsilə müəyyən enerji istehsalına nail ola və 

istehlak xərclərinə qənaət edə bilərlər. Əlbəttə bu sistemin 

tətbiqi ilə birbaşa mənfəət əldə etmək mümkün deyil. Yalnız 

müəyyən vaxt keçdikdən sonra (təxminən 4-8 il arası) 

panellərdən mənfəət əldə etmək mümkündür. Statistikaya 

əsasən, ABŞ-da ailələr 20 il ərzində günəş panellərindən 

(10000 Vt-lıq) istifadə nəticəsində (bir ev üzrə orta göstərici) 

Los Angelesdə 49549 dollar, San Fransiskoda 36441 dollar, 

Nyu Yorkda 28088 dollar və Çikaqo 21175 dollar elektrik 

enerjisinə qənaət etmişdirlər. İndi isə Vaşinqton şəhərində bir 

ailənin 300 Vt-lıq bir günəş paneli vasitəsilə illik qənaətini 

hesablayaq. 
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 Vaşinqtonda günlük günəş radiyasiyası təxminən 4.61 

kVt/m
2
 –dır. Buradan alınır: 

300 Vt = 0.3 kVt 

0.3*4.61=1.383 kVt/saat 300 Vt-lıq günəş paneli 

vasitəsilə günlük istehsal həcmidir. 

İllik istehsal həcminin tapılması üçün isə alınan ədəd ilin 

günlərinin sayına uyğun olaraq 365-ə vurulur. Buradan illik 

istehsalın həcmi təqribən 505 kVt/saat -a bərabərdir. Ailənin 

illik mənfəətini tapmaq üçün isə alınmış ümumi istehsal 

həcmini elektrikin vahid sərfiyyat qiymətinə ($/kV) vurmaq 

lazımdır(Vaşinqton şəhərində bu qiymət 0.08 dollara 

bərabərdir). Buradan alınır: 

505*0.08=40.4$ 

Göründüyü kimi bir ev təsərrüfatı 300 Vt-lıq bir sistemlə 

il ərzində 40.4 dollar pula qənaət etmişdir. Rəqəm kiçik görünə 

bilər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu yalnız 1 paneldən 

alınan mənfəətdir. Panellərin sayı artdıqca mənfəətin həcmi də 

artacaqdır.  

Azərbaycan Resbuplikası daxilində bu sistem öz xərcini 

təxminən 5-8 il arası bir müddətə ödəyə bilər. Onlayn ticarət 

saytlarında keyfiyyətli günəş panelinin ortalama qiyməti 100 $ 

civarındadır. 

 
Cədvəl 1.  

Günəş panelindən istifadənin səmərəliliyinin şəhərlərarası müqayisəsi. 

 

Şəhərlər Vaşinqton Bakı 

Günəş radiyasiyası, kVt/m
2
-la

 
 4.61 4.55 

1  kVt/saat-ın      qiyməti, 

manatla 

0.14 0.07 

Günlük istehsal kVt-la (300 Vt-

lıq 4 ədəd günəş paneli 

vasitəsilə) 

5.532 5.46 

İllik istehsal, kVt-la 2019 1993 

İllik qənaət, manatla 282.6 139.5 
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1200 Vt-lıq bir sistem qurmaq üçün çəkiləcək xərclər: 680 

manat, 150 manat akkumulyator, 200-250 arası digər xərclər. 

Buradan alınır: 

Ümumi xərclər-940 manat, illik qənaət 139.5 manat, sistemin 

öz xərcini ödəmə müddəti - 940/139.5=6.7 il. 

Sistemin öz xərcini ödəmə müddəti panellərin sayından asılıdır. 

Mən bu sistemi 4 ədəd 300 Vt-lıq paneli nəzərə alaraq 

hesablamışam. Müəyyən zaman keçdikdən sonra sistemdən 

ediləcək qənaət kifayət qədər böyük olacaqdır. 

 

Ədəbiyyat 

1.  www.news.energysage.com 

2.  www.answers.energysage.com 

3.  www.quora.com 
 

 

SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN 

İNFORMASİYA TƏMİNATININ  

FORMALAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Magistr:                                        Elmi rəhbər: 

Nəbiyev Taleh Nüsrət oğlu          i.ü.f.d..,ass. İbrahimova S.V. 

I kurs, qrup A7218  

   

Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın 

şaxələndirilmiş inkişafı və elmi-texniki potensialın 

fəallaşdırılması istiqamətində həyata keşirilən sistemli və 

davamlı tədbirlərdə sənaye prioritet sahədir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü ili 

“Sənaye ili” elan etməsilə, Azərbaycan Respublikasında 

sənayeləşmə siyasəti geniş miqyas almiş, yüzlərlə sənaye 

müəssisəsi inşa edilmiş və bu sahədə güclü potensial 

yaradılmışdır. Son on illikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün 

sahələrində olduğu kimi, sənayenin inkişafında da böyük 

uğurlar qazanılmış və sənaye məhsulları istehsalının həcmi 2,7 

http://www.news.energysage.com/
http://www.answers.energysage.com/
http://www.quora.com/
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dəfə artmışdır.  Hazırkı mərhələdə müasir çağırışlar nəzərə 

alınmaqla sənayenin modernləşdirilməsi və qeyri-neft 

sənayesinin genişləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra tədbirlərin 

həyata keçirilməsi, o cümlədən mövcud olan təbii və iqtisadi 

resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi, ənənəvi 

sənaye sahələri ilə birgə, yeni prioritet istehsal sahələrinin, 

sənaye parklarının yaradılması, regionlarda sənaye 

potensialının artırılması, sənayenin innovasiyalar əsasında 

inkişafını təmin edəcək imkanların formalaşdırılması zəruridir. 

Qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi sənayedə 

idarəetmənin informasiya təminatının nəzəri-metodoloji və 

təcrübi məsələlərini təxirə salmadan həllini tələb edir. Sənaye 

müəssisələrinin informasiya təminatının inkişaf mərhələsində 

olduğuna görə informasiya texnologiyalarını geniş tətbiqində 

məhdudiyyətlər yaranır. Bu vəziyyət sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyət mühitini formalaşdıran amillərin təsirini kəmiyyət və 

keyfiyyətcə kifayət qədər detallaşdırılmış surətdə 

qiymətləndirilməsində çətinliklər yaradır. Bununla belə, sənaye 

müəssisələrində idarəetmənin informasiya təminatının 

formalaşması məsələləri nəzəri-metodoloji və təcrübi problem 

kimi, ümumi şəkildə hələ də kifayət qədər öyrənilməmiş və bu 

sahədə informasiya münasibətlərinin xarakterinə təsir edən 

amilləri təkmilləşdirmək vacibdir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi sənaye müəssisələrində 

idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması, daha adekvat 

informasiya təminatının yaradılması  istiqamətlərinin 

əsaslandırılmasıdır.  

Tədqiqatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

- sənayedə  idarəetmənin müxtəlif səviyyələrindəki 

informasiya təminatının formalaşmasının xüsusiyyətləri; 

- idarəetmənin informasiya təminatının mahiyyətinin 

açıqlanması və onun formalaşmasının nəzəri-metodoloji 

aspektlərinin tədqiqi;   

- ölkədə sənayenin istehsal potensialının informasiya  
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bazasının aşkar edilməsi və onların təsirinin öyrənilməsi;  

- sənaye müəssisələrində idarəetmənin informasiya 

təminatının  səmərəliliyinin ölçülməsi; 

- investisiya  proseslərinin idarə edilməsində informasiya 

təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və   istiqamətlərinin 

əsaslandırılması; 

- sənaye müəssisəsində kadrların  idarə edilməsi və sosial 

proseslərin səmərəli informasiya təminatının yaradılması üzrə 

təkliflərin verilməsi. 

 

 

NEFT SƏNAYESİNDƏ DAXİLİ VƏ XARİCİ AUDİTİN 

FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONUN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Magistr:                                       Elmi rəhbər:                                                     

Mikayılova Sevinc Tərlan          i.ü.f.d, b.m S.M.Səmədov                                                         

I kurs, qrup A7218                               

        

Hazırki iqtisadi tərəqqinin müasir dövrü idarəetmə 

proseslərinin intensivləşdirilməsi şərtlərinin daha da artması ilə 

özünü göstərir və xüsusi intensivliyə malik idarəetmə 

sistemlərinin tərtib edilməsinə tələbat artır. Bu cür şəraitdə 

sahibkarlıq subyektlərində idarəetmə sisteminin gördüyü işlərin 

əlverişliliyinin çoxaldılmasının nəticəsi olaraq, nəzarət-

qiymətləndirmə funksiyalarının, eyni zamanda daxili və xarici 

auditin tətbiqi mühüm rol oynayır.  

Edilən araşdırmanın nəticəsi kimi neft sənayesinin daxili 

və xarici auditinin təşəkkülünün gələcək tərəqqisinə aid yetərli 

elmi-təcrübi səmərəyə sahib bəzi nəticələr alınmış, müasir 

yanaşmalar verilmiş, qiymətli təklif və tövsiyələr edilmişdir. 

Deyilənləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. Ölkədə maliyyə nəzarətinin müstəqil və ən öndə gedən 

növü olaraq neft sənayesinin daxili və xarici auditinin 
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təşəkkülü sırf ölkəmizin dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra 

başlamış və qısa müddət ərzində yeni fəaliyyət sferası kimi 

formalaşmışdır.  

2. Neft sənayesinin daxili və xarici auditin  

formalaşmasının mühüm dövrləri, o cümlədən modern mühitdə 

üstün hesab edilən əsas nəzəri konsepsiyalar araşdırılmışdır ki, 

bu fəaliyyət növünün mahiyyətindəki yeniliklərin nizamını və 

onun ölkəmizdə tərəqqi perspektivlərini ortaya çıxarmağa 

zəmin yaratmışdır. 

3. Ətraflı şərh etsək, daxili və xarici audit tam olaraq neft 

sənayesi şirkətlərinin maliyyə-təsərrüfat işləri üzərində 

monitorinq və ilk öncə, menecmentin əlverişliliyinə nəzarət 

olaraq izah edilir.  

4. Hazırki iqtisadi durumda neft sənayesi şirkətlərdə 

daxili və xarici auditin vəzifələri yerinə yetirilərkən mühasibat 

uçotunun informasiyalarından bütöv olaraq istifadə olunmur, 

başqa tərəfdən də uçot işlərinin görülməsində auditə yetəri 

qədər istinad olunmur.  

5. Audit keçirilərkən auditorların sərbəstliyinin bərpası 

sahəsində də əlverişli problemlər hökm sürməkdədir. 

Auditorların birbaşa təsərrüfat subyektlərinin və onların 

şöbələrinin liderlərinə tabe olmadıqlarını təsdiqləyən 

qanunvericilik normaları, o cümlədən əxlaqi normalar mövcud 

deyildir və yaxud onlara riayət edilmir.  

6. Audit mümkün sahibkarlıq riskinin ortaya 

çıxarılmasına yönəlmiş xəbərdarlıq etmə və proqnoz vermə 

xarakterinə sahib olmalıdır. 

7.  Neft sənayesinə aid riskyönümlü daxili və xarici 

auditin  konsepsiyasının tərtib edilməsi  əsas vəzifə sayılır. 

Auditin yaradılması konsepsiyasının tərtib edilməsi COSO 

Komitəsinin “Qurumlarda risklərin idarə edilməsi” 

inteqrallaşdırılmış nümunəsi çərçivəsində tətbiq olunmalıdır. 
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УЛУЧШЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Магистр:                                          Научный руководитель: 

Юсифов Магеррам Этибар                с.п. Новрузов А.А. 

I курс, группа R7218 

 

Для начала, определим само понятие 

конкурентоспособность. Конкурентоспособность – это 

категория, которой можно охарактеризовать, возможность 

предприятия, успешно конкурировать на рынке, с 

остальными предприятиями-конкурентами. Одним из 

важнейших видов конкурентоспособности, является 

конкурентоспособность предприятия. Она обеспечивается 

за счет приобретаемых им различного рода преимуществ 

над конкурентами, а именно: экономических, финансовых, 

инвестиционных и т.п. Конкурентоспособность 

организации обеспечивается на трех взаимосвязанных 

уровнях: оперативном, тактическом и стратегическом. 

Конкурентоспособность на оперативном уровне, 

определяется конкурентоспособностью продукции. 

Собственно, чем выше качество продукции, тем более она 

конкурентоспособна. Конкурентоспособность на 

тактическом уровне, можно охарактеризовать состоянием 

предприятия. Здесь важную роль, играет обеспеченность 

предприятия ресурсами, современным оборудованием, 

высококлассными специалистами. Понятно, что 

предприятие с современным оборудованием и 

работниками, умеющими работать с ним, будет более 

конкурентоспособным. И наконец, стратегический уровень 

конкурентоспособности, определяется, обеспечением 

инвестиционной привлекательности.                                                                          

Механизм обеспечения конкурентоспособности 

предприятия представляет собой совокупность методов и 
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способов управления, дающие возможность предприятию 

«стоять крепко на ногах» на рынке, привлекать и 

сохранять потребителей.  Как уже говорилось выше, одним 

из главных механизмов, обеспечения 

конкурентоспособности предприятия, является контроль 

над качеством выпускаемой продукции. Так, при 

отсутствии должного контроля над качеством продукции, 

любое предприятие, рано или поздно, лишится 

завоеванных позиций на рынках, а также не сможет вести 

эффективную конкурентную борьбу, на новых. Также в 

качестве одного из важных элементов, механизма 

обеспечения конкурентоспособности промышленного 

предприятия, можно выделить разработку различных 

мероприятий, по нивелированию экономического риска. 

Одним из возможных вариантов, управления и улучшения 

этих механизмов, является улучшение функционирования 

системы менеджмента. Он позволит, детально рассмотреть 

происходящие в системе процессы, провести анализ 

текущей ситуации, с последующей оценкой и выявлением 

проблем, провести анализ своих конкурентов, чтобы в 

дальнейшем разработать кратчайшие пути, повышение 

своей конкурентоспособности. 

Используя вышесказанное, можно прийти к выводу, 

что повышение конкурентоспособности предприятия, 

возможно при выполнении таких условий как : 

обеспечение предприятия современным оборудованием и 

высококлассными специалистами, обеспеченность 

ресурсами, наличием инвестиций в производство, что в 

совокупности, дает предприятию качественную 

продукцию, способную конкурировать на рынке.  
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MÜƏSSISƏ VƏ TƏŞKILATLARDA KADR 

POTENSIALININ INKIŞAF ETDIRILMƏSI 

MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Magistr:                                                                   Elmi rəhbər:                                                     

Zeynalova Zəhra Nazim qızı                          dos. İmranov A.M.                                                         

II kurs, qrup A7217 

                               

Yüksək iş qabiliyyətinə  malik işçi olmadan, heç bir 

müəssisə və istehsalat fəaliyyət göstərə bilməz. İstənilən 

iqtisadi sistemdə heyət (personal) başlıca məhsuldar qüvvə 

hesab edilir. İnsan kapitalı yüksək olduqca, müəssisə də, bir o 

qədər yaxşı işləyir. Bazar iqtiadiyyatı şəraitində hər bir 

müəssisənin fəaliyyəti, orada çalışan personaldan, o cümlədən, 

heyətin və rəhbər kadrların  idarə edilməsi sisteminin düzgün 

qurulmasından  asılıdır. 

Müasir yüksək rəqabətli mühitdə, insan resursları üzrə 

mütəxəssisin missiyası-korporasiyanın biznes strategiyasını 

gerçəkləşdirmək üçün, onun kadr potensialını yüksəltməkdən 

ibarətdir. İşçi heyəti üzrə menecer, özünəməxsus ustalıq 

məharət sahibi  olur və onun iştirakı olmadan firmanın heç bir 

strategiyası işlənib hazırlana və gerçəkləşdirilə bilməz. 

Həmçinin, əldə edilmiş nəticələr də düzgün qiymətləndirə 

bilməzlər. Firmanın yüksək rəqabətə davamlığını insan kapitalı 

olmadan təmin etmək korporasiyaların rəhbərləri üçün daha da 

çətin bir işə çevrilir. Korporasiyayalar məsuliyyətli, işgörmə 

qabiliyyəti yüksək olan ixtisaslı və istedadlı insanları cəlb 

etməklə bu işlərin öhtəsindən gəlmətə çalışırlar. Kadrların 

seçilməsi və işə cəlb edilməsi proseslərində korporasiyada 

«katalizator» rolunu oynamalı olan, insan kapitalının unikallığı 

hesabına rəqabət üstünlüklərini təmin edən heyət üzrə 

menecerlər, məhz bu məsələnin həlli üzərində çalışmalıdırlar. 

Ona görə də, işçi heyəti üzrə menecer, əsasən iki strateji 

məsələni həll etməlidir: korporativ mədəniyyəti və rəqabət 
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üstünlüklərini təmin etmək. 

  Bu baxımdan, firmanın işçilərinin məsuliyyətlilik 

səviyyəsini yüksəltmək yolu ilə və bunun üçün korporativ 

mədəniyyət idarəetməsi vasitələrindən istifadə etməklə firmada 

rəqabətli üstünlüklər yaratmaq olduqca vacibdir. Güclü 

korporativ mədəniyyət istedadları cəlb etmək və saxlamaq 

imkanı verir. Onun əməyinin bəhrələri isə firmaya yüksək 

reputasiya qazandırır, yeni istehlakçılar və yüksək gəlir əldə 

etmək imkanı yaradır. Korporativ mədəniyyət, xarici mühit 

amillərinin dinamik dəyişən şərtlərinə daim uyğunlaşmağa, işin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, işçilər və istehlakçılarla əks 

əlaqənin təmin edilməsinə yönəlmiş olmalıdır. Keçirilən 

seminarlar, forumlar, fokus-qruplar, dəyirmi masalar, reklam 

kampaniyaları məhz buna xidmət etməlidir.   

Firmanın kadr potensialını inkişaf etdirmək yolu ilə, 

işçilərin peşə bacarıqlarını hərtərəfli yüksəltməklə, firmanın 

rəqabət üstünlüklərini təmin etmək ikinci vacib amil kimi həll 

edilməlidir. Müəssisə və ya təşkilat nə qədər cəlbedici olursa 

olsun, qlobal bazarda baş verən dinamik dəyişikliklərin 

tələbləri ilə təşkilatın potensialı arasında olan uçurumu, yalnız 

işçi heyətin peşə bacarıqları və vərdişləri hesabına aradan 

qaldırmaq mümkündür. 

Hesab edirəm ki, müasirliklə və real bazar münasibətləri 

ilə ayaqlaşmaq üçün kadr potensialını aşağıdakı təkliflərlə 

gücləndirmək vacibdir: 

-təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

-menecmntin və marketinqin kifayət dərəcədə öyrədilməsi; 

-peşə və ixrisasların kütləvi təbliği; 

-maddi istehsalla yanaşı, qeyri maddi əmtəə istehsalınin  

gücləndirilməsi və s. 

Bununla yanaşı işçi heyətin bacarıqlarının və rəhbər 

kadrların intellektual səviyyələrinin yüksəldilməsi hər bir 

müəssisənin insan kapitalının yüksəldilməsi amili kimi daim 

diqqət mərkəzində olmalıdır. Qloballaşan iqtisadi mühitdə kadr 
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potensialının inkişaf etdirilməsi, hər bir təşkilat üçün zəruri və 

həlledici amil olduğundan sözsüz ki,  bu potensial  müasir 

idarəetmə  tələblərinə cavab verə biləcək səviyyədə 

qurulmalıdır. 

 

 

NEFT-QAZ KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFININ İDARƏ 

EDİLMƏSİNİN TƏŞKİLATİ-İQTİSADİ 

MEXANİZMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Magistr:                                                    Elmi rəhbər: 

Əlləzov Pərviz Mərifət                             dos. A.İ.Mirheydərova   

I kurs, qrup:  A7218    

         

Neft-qaz kompleksləri mürəkkəb idarəetmə sxeminə 

malik olan istehsal, təşkilati-iqtisadi və digər vacib 

mexanizmləri özündə əks etdirən və bir çox sahəvi fəaliyyət 

növlərini həyata keçirən quruluşlardır. Neft-qaz kompleksləri 

də nəzərə alsaq ki,  mənfəət üçün çalışır və fəaliyyətini bu 

istiqamətdə qurur,  onda deyə bilərik ki, bu komplekslərə xas 

mexanizmlərinin istər yaxşı təşkili, istərsə də təşkil olunmuş 

fəaliyyət mexanizminin daha səmərəli təşkili üçün 

təkmilləşdirilməsi gələcək üçün olduqca vacib əhəmiyyət 

daşıyır.  

Təşkilati mexanizmin təkmilləşdirilməsi daha çox ilkin 

mexanizmin təşkili zamanı yol verilən nöqsanlar sonrası və ya 

bir çox hallarda əvvəlki mexanizmin işlək olmadığı hallarda 

həyata keçirilir. Bunlara misal olaraq aşağıdakı halları 

göstərmək olar. 

- Kadr çatışmazlığı 

- Texniki avadanlıqlar təchizatı 

- Texnoloji geridə qalma və s. 

Yuxarıda qeyd olunan və digər başqa təşkilati 

mexanizmə təsir edə biləcək faktorların hər biri vacibdir və 
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sistem şəklində bir-birindən aslı olan bu amillərdən yalnız biri 

istənilən şəkildə təşkil edilməsə fəaliyyət məqsədə uyğun 

formada olmaz.  

Neft-qaz komplekslərindən danışarkən qeyd etməliyik ki, 

ümumi şəkildə iqtisadi mexanizmdən danışarkən, sadəcə bir 

əməliyyat şirkəti və ya hər hansı bu sahədə fəaliyyət göstərən 

aparıcı şirkət nöqteyi nəzərdən məsələyə yanaşmaq düzgün 

deyil. Bu səbəbdən təkmilləşdirmə haqqında bəhs edərkən 

ümumi olaraqsahəyə xas və nəzərdən keçirilməsi labüd olan 

təşkilati- iqtisadi məsələlərə baxmaq daha məqsədə uyğundur.  

Neft-qaz sənayesində zərərlə sonlanan bu sahənin subyektləri 

də vardır ki, onlar digər fəaliyyət subyektlərinin öz 

fəaliyyətlərinin istər qurulmasında, istərsə də təkmilləşdirmə 

mərhələsində bu kimi subyektlərin fəaliyyətlərində rast gəlinən 

risk istiqamətlərini nəzərdən keçirməli, öz fəaliyyətinin həm 

ilkin ,həm də sonraki pillələrində vacib məsələləri nəzərə 

almalıdır. Bu kimi mənfi hallara misal olaraq deyə bilərik sırf 

neft-qaz sənayesində yaradılan və ümumi əməliyyat planını 

həyata keçirən şirkətlərdən bəziləri fəaliyyətini sona qədər 

yerinə yetirə bilməmiş, iqtisadi səmərəlilik baxımından ciddi 

mənfi təsirlər yaratmışdır. Belə ki, sözü gedən əməliyyat 

şirkətlərinə yüz milyonlarla dollar vəsait ayrılmış, bu 

fəaliyyətin ürək açan olmaması nəticəsində şirkətlər 

fəaliyyətini dayandırmışdır.  

Yekun olaraq, onu qeyd edə bilərik ki, bu tip 

quruluşlarda istər təşkilati, istərsə də iqtisadi nöqteyi nəzərdən 

yanaşıldıqda baş verə biləcək hər hansı bir yanlış əməl iqtisadi 

zərər və ya ən pis kompleks sisteminin fəaliyyətinin 

sonlanması ilə nəticələnə bilər.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА НА 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Студент:                                        Научный руководитель: 

Казымова Вусала Акиф                     доц.  С.С.Тагизаде         

Ш курс, группа 724.6 
 

    У мировых кризисов есть своя цикличность. В 

среднем каждые 10 лет мировая экономика один раз 

сталкивается с данной проблемой. К примеру, мировой 

кризис 1986- ого, 1998- ого, 2008 года. На сегодняшний 

день, также многие экономисты прогнозируют грядущий 

кризис, но с другой стороны, ни одно кризисное явления 

нельзя предсказать. Это как метеорология-  экономисты, 

как и метеорологи видят только предпосылки. Но будет 

«дождь» в итоге или нет – никто сказать не может.  Хотя 

зонтик лучше взять.  Последствия кризисов 

общеизвестны–  безработица, сокращение производства, 

падение котировок ценных бумаг, валют, обострение 

международных отношений, возникновение 

государственных переворотов и пр. Но, нас интересует как 

же кризис сказывается на туристической промышленности 

стран, в том числе и Азербайджана. 

  Вернемся на 10 лет назад, мировой кризис 2008 

года. Как уже ранее говорилось, кризис приводит к 

падению котировок валют, а за границу, что очевидно, с 

национальной валютой не выйдешь, необходимо ее 

обменять не резервную валюту. Но, это оказывается не 

выгодно, так как одна единица иностранной валюты стоит 

дороже чем обычно. Есть люди для которых эта разница не 

велика, но есть и те люди которые смотрят только на 

зарплату, и их большинство.   Отсутствие денег заставляет 

многих вместо далеких островов отправиться с семейством 
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на дачу, финансовое положение людей не позволяет им 

посещать какие-либо страны. Из всего этого следует, что 

кризис приводит к изменению структуры спроса: 

возрастает интерес к низкобюджетному отдыху и 

внутреннему туризму. И для таких стран, например, как 

Испания, принимающих около 60 млн. туристов в год, с 

доходами около 40 млрд. долларов только от туризма, что 

составляет 11% ВВП Испании, данный факт, что 

большинство людей решают переждать кризис, оказывает 

пагубное влияние. Так, кризис 2008 года дал о себе знать, 

общее число туристов, приезжающих в Испанию в 2009 

году снизился на 8,7%, составив 52,2 млн. человек.  

   Говоря об Азербайджане, экономика нашей страны 

напрямую зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов. В 

связи с этим, проводится политика диверсификации т.е 

делается упор на развитие промышленности, туризма, 

сельского хозяйства. Кульминацией в развитии 

туристической промышленности в Азербайджане являются 

крупномасштабные  мероприятия проведенные на 

территории нашей республики: Евровидение 2011, 

Европейские олимпийские игры 2015 и др. Поэтому 

мировой кризис 2008 года, как такого воздействия на 

доходы от туристической промышленности Азербайджана 

не оказал. Что же касается кризиса 2014-2015 года, 

последствиями которого были февральская и декабрьская 

девальвация, привели к увеличению потока иностранных 

гостей, в основном из арабских стран. 

Литература: 
1. « Мировой кризис и его влияние на развитие туризма.» Татаева Л.О, 

Маллаева З.М;  

2. http://novosti.az/society/5424.html;   

3. https://jam-news.net/?p=4667&lang=ru ;  

4. https://ru.sputnik.az/economy/20180523/415467974/turizm-statistika-

azerbaijan.html . 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNVESTİSİYA VƏ RİSK 

AMİLLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Magistr:                                               Elmi rəhbər: 

Əfəndiyeva Zəhra Fazil qızı               dos. A.M.İmranzadə 

I kurs, qrup A7218 

 

Azad rəqabət və bazar iqtisadiyyatı şəraitində davamlı 

inkişafı təmin etmək üçün hər bir müəssisə mütəmadi olaraq 

istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə lazım olan qədər investisiya 

resursları cəlb etməlidir. Bu bir tərəfdən müəssisəyə dinamik 

xarici mühitə uyğunlaşmağa imkan verir, digər tərəfdən isə 

müəssisənin təsərrüfat fəailyyətinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə şərait yaradır.  

Xüsusilə, istehsal texnologiyalarının  digər sahələrlə 

müqayisədə  çox böyük sürətlə dəyişdiyi neft–kimya sahəsində 

fəaliyyət  göstərən müəssisələr üçün investisiyaların yatırılması  

çox böyük  əhəmiyyətə malikdir.  Çünki, bu sahədə rəqabətə 

davam gətirən hər hansı istehsal tenologiyasından faydalı 

istifadə müddəti  ən yaxşı halda 5-10 ildən artıq olmur.  Buna 

görə də, bu sferaya aid olan müəssisələr daim istehsal 

texnologiyalarını  təkmilləşdirmək və ya tamamilə dəyişdirmək 

üçün investisiya resursları cəlb etməli və bu investisiyaların 

həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan təsərrüfat risklərini aşağı 

salaraq, müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin 

yüksəlməsinə nail olmalıdırlar.    

İnvestisiya layihələrinin  makroiqtisadi  səviyyədə  

əhəmiyyətini nəzərə alaraq  ölkəmizdə sənaye sahələrinin 

inkişafına yönəldilən irimiqyaslı  investisiya layihələri 

reallaşdırılır. Belə layihələrin reallaşdırılması sahəsində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin böyük 

təcrübəsi vardır. Həmin təcrübədən istifadə edərək başqa 

sahələrin də inkişafında dönüş əldə etmək olar. Lakin buna 

baxmayaraq  neft-kimya sənaye sahəsinin müəssisələrinin 
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investisiya fəallığı lazımi səviyyədə təşkil olunmamışdır. 

Halbuki, neft sektoru ilə neft-kimya sahəsinin birbaşa istehsal-

təsərrüfat əlaqələri vardır və onların xammala olan təlabatını 

dolğun ödəməklə neft-kimya məhsullarının istehsalını 

genişləndirmək olar. Gec də olsa artıq neft-kimya sahəsinin 

yenidən qurulması məsələsi gündəmdədir və bu məqsədlə 

irimiqyaslı investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi üçün 

dövlət səviyyəsində qərar qəbul edilmişdir. 

 Belə bir vacib məsələnin həll edilməsi layihələrin həyata 

keçirilməsi ilə bilavasitə əlaqəli olan təsərrüfat risklərinin 

dairəsinin müəyyən edilməsini və onların son nəticəyə mənfi 

təsirinin azaldılmasını tələb edir. Bildiyimiz kimi müəssisələrin 

təsərrüfat fəaliyyəti birbaşa risklə bağlı olduğundan 

müəssisələr uğursuzluğa düçar olmamaq üçün belə riskləri 

mütləq nəzərə almalı  və mümkün olduqda, risklərin istehsal-

təsərrüfat fəaliyyətinə təsirinin azaldılması yolu ilə öz 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasını təmin etməlidirlər.   

 Riskli vəziyyətlər yarada bilən daxili və xarici  amillərin 

təsiri nəticəsində  investisiya fəaliyyətinin  rentabelliyi xeyli 

aşağı düşür, bu isə sonda özünü müəssisənin maliyyə 

nəticələrində mənfi istiqamətdən daha qabarıq göstərir.  

Müəssisə  investisiya faəliyyətinin  nəticələrinə mənfi təsir edə 

biləcək  risk amillərini  daim nəzarətdə saxlamalı, bu risklərin 

idarə olunması nəticəsində   maddi itkilərin minumuma 

endirilməsi yolu ilə  investisiyların  səmərli təşkilinə nail 

olmalıdır.  

 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Магистр:            Научный руководитель: 

Гаджиев Зейнал Хабибулла            доц. к. .н. Мамедова Э.Г.        

I курс, группа R7218 

Человеческий капитал — главный 
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производительный фактор экономического 

развития  инновационной экономики  и  экономики 

промышленности, включающий образованную часть 

трудовых ресурсов. К главной функции человеческого 

капитала в экономике следует отнести способности и 

готовность отдельных личностей или общественных групп 

к технологическому воздействию на факторы 

производства. 

Человеческий капитал состоит из трех компонентов: 

человеческий капитал фирмы, индивидуальный 

человеческий капитал, национальный человеческий 

капитал. 

Важным изменением в управлении человеческим 

капиталом был пересмотр роли работника в деятельности 

предприятия. На протяжении длительного временного 

периода рабочие выполняли в основном 

узкоспециализированные операции. Их нанимали ради 

того, чтобы они выполняли указания вышестоящего 

руководства. Благодаря стремительному развитию 

компьютерной техники и информационных систем, 

практически весь механический труд заменен 

автоматизированными системами. Конкурентная среда 

постоянно усложняется и становится все более 

агрессивной. Выполнение одной и той же операции не 

позволяет компании развиваться и двигаться вперед и 

может привести ее к поражению в борьбе с более 

профессиональными конкурентами. Работники, которые 

имеют стратегическое значение для предприятия, должны 

развиваться в первую очередь. Успешная конкурентная 

борьба в экономике возможна для тех предприятий, 

которые развивают человеческий капитал, позволяющие  

эффективнее применять знания, быть более 

интеллектуальными, чем конкуренты. Именно у этих 

людей возникают идеи, позволяющие существенно 
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повысить эффективность и конкурентоспособность 

компании.  

 

ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ УМОВ» В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Студент:                                           Руководитель: 

Мадатова Диана Сейид                            Тагизаде С.С.  

Курс: III, Группа: 724.6 

 

В последнее время размеры глобальной миграции 

специалистов, учёных выросли и являются угрозой для 

экономики и будущего государств. 

«Утечка умов» - это процесс миграционной активности 

людей интеллектуальных профессий, при котором из 

страны эмигрируют ученые по экономическим, 

политическим либо личным причинам. Суть этой 

проблемы заключается в её всеобщности для экономики и 

науки страны, так как уезжая работать за рубеж, учёные 

приносят огромную пользу принявшим их государствам, 

достижения учёных становятся достоянием страны. Но 

взглянув на эту проблему с другого ракурса, можно 

понять, что у проблемы «утечки умов» также имеются 

свои благоприятные стороны, в связи с тем что не каждая 

страна может предоставить лучшие условия специалистам, 

после получения необходимого опыта за рубежом, 

специалисты трудятся на благо своей страны.  Анализ 

Института исследований общественной политики показал, 

что "утечка мозгов" имеет и положительный эффект. Так, 

часть людей возвращается на родину с новыми знаниями, 

умениями и опытом. Например, большая часть 

высокотехнологичных компаний Тайваня основаны 

тайванцами, которые вернулись из-за рубежа, в основном 

из США. Значительную часть наиболее крупных 
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технологических компаний  в Китае основали китайцы, 

получившие образование в Америке. Центр сравнительных 

миграционных исследований при Калифорнийском 

университете в Сан-Диего пришел к выводу, что бурный 

рост информационных технологий в Индии в 1990-е годы 

был обусловлен возвращением на родину специалистов, 

которые ранее перебрались в США. 

       «Утечка умов» по своей сущности является одной из 

форм миграции. Причинами «утечки умов» могут 

являться: 1) низкий уровень оплаты научного труда; 2) 

нестабильность политического режима страны-донора; 3) 

низкий уровень технической, материальной, приборной 

базы; 2) несоответствующий престиж учёных;.Основными 

странами, из которых утекает квалифицированная рабочая 

сила являются:  

1) Мексика, Куба, Доминиканская Республика;  

2) развивающиеся страны Африки – бывшие Европейские 

колонии: Египет, Алжир, Тунис, Ангола и другие; 3) 

бывшие социалистические страны, в основном страны 

Восточной Европы; 4) Российская Федерация. 

На сегодняшний день Азербайджан также является 

страной, в которой происходит «утечка умов», 

высококвалифицированные специалисты в сфере 

инженерии, информационных технологий, бизнесмены 

иммигрируют в такие страны как – Турция, США, Россия, 

Канада, Чехия.  

       Так каковы же последствия миграции 

высококвалифицированных специалистов? Как и 

говорилось ранее, «утечка умов» имеет свою 

положительную сторону, в том что, часть умов 

возвращаются на родину, привозя с собой новые знания. 

Минусы «утечки умов» очевидны – 1) из страны утекают 

«умы», на обучение которых были потрачены немало 

денег; 2) упущены плюсы для экономического и 
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культурного развития страны; 3) замедление 

экономического роста; 4) ослабление научно-технического 

прогресса; и т.д. 

Какие меры необходимо принять для решения данной 

проблемы? 1) Подготовить специальные программы для 

поддержки молодых учёных; 2) Обеспечить молодых 

ученых рабочими местами, увеличить количество рабочих 

мест, а также улучшить их качество; 3) запускать 

специальные социальные программы по поддержке 

молодых ученых, трудящихся на благо азербайджанской 

науки (Например, благоприятные условия выдачи 

ипотечного кредита, бесплатное медицинское 

обслуживание, выдача премий «за вклад в науку» и т.д); 4) 

Сотрудничество с научно-исследовательскими фондами 

развитых стран. 

Путей решения такого явления как «утечка мозгов» на 

самом деле может быть множество, но самым главным 

фактором, влияющим на это является –  человеческий. 

Человек, придерживающийся патриотических принципов, 

должен понимать, что трудиться за будущее своей родины 

– это почетно. 
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“İCTİMAİ ELMLƏR” BÖLMƏSİ  

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

İRANLA DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏRİ 

 

Tələbə:                             Elmi rəhbər: 

Abdullayev Mübariz Bəhruz oğlu         baş müəllim:Əliyev İ.F 

II kurs,qrup 635.7     

                           

      AXC  xalqımızın  çar müstəmləkəsinə qarşı azadlıq 

mübarizəsinin gedişində yaratdığı müstəqil dövlətimizdir. 

Onun yaranması üçün zəruri şərait Birinci dünya müharibəsinin 

gedişində formalaşmışdır. 

      AXC  apardığı xarici siyasətində qonşularla o cümlədən 

İranla  münasibətlər  yaradılmasına  önəm  verirdi. Lakin İran 

Azərbaycan adlı bir dövlətin yaranmasına çox ehtiyatla 

yanaşırdı. Bütün dünya dövlətlərinə olduğu kimi İrana da 

İstanbuldakı  İran  konsulluğu  vastəsilə müstəqilliyimiz 

haqqında bəyyanamə verildikdə İran tərəfi bunu rədd etdi. 

Hətta çox keçmədən  İran  tərəfi  hər  iki  dövlətin vahid dövlət 

halında birləşməsi təklifini irəli sürdü. 1918-ci ilin sonunda 

verilən bu təklif  təbii ki, AXC dövləti tərəfindən rədd edildi. 

Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi  İranla  mehriban qonşuluq 

münasibətləri yaratmaqdan imtina etməmişdir. 

     Paris sülh konfransında  Ə.Topçubaşov  başda  olmaqla 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin səmərəli fəaliyyəti 

konfransda ki, İran nümayəndə heyətinin Azərbaycana dair 

münasibətinin dəyişməsinə səbəb oldu. İranın xarici işlər naziri 

Firuz  Mirzə  bəyan  etdi  ki, müstəqil  Azərbaycan   dövlətinin 

mövcudluğunu  qəbul  edirik  və İranın  AXC-yə  qarşı heç bir 

ərazi iddiası yoxdur.  

     Paris sülh konfransından sonra da  Azərbaycanla İran 

arasında  ikitərəfli  danışıqlar  davam  etdirilmişdir. Bu 

danışıqlarda məqsəd iki dövlət arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
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haqqında müqavilə  layihəsini  hazırlamaq  idi. Layihəni 

hazırlamaq üçün 1919-cu ilin  oktyabr ayında hər iki dövlətin 

xarici işlər nazirliklərinin nümayəndələrindən ibarət xüsusi 

kamisiyya işə başladı. Qərara alındı ki, hər iki dövlətin 

nümayəndələri  saziş hazırlamaq üçün müntəzəm görüşlər 

keçirsinlər. AXC   İran  nümayəndələrinin yekun görüşü  1920-

ci il martın 20-sində keçirildi. Nəticədə bir sıra ikitərəfli 

müqavilələr və sənədlər imzalandı. Ən başlıcası İranla AXC 

arasında diplomatik münasibətlər yaradılması və səfirliklər 

açılmasına həsr edilmiş müqavilə idi. Bu müqaviləyə görə tez 

bir zamanda Bakıda və Tehranda səfirliklər, Təbrizdə isə 

konsulluq açılmalı idi. 

    Həmin müqavilə  Azərbaycan  Parlamentin  müzakirəsindən 

sonra aprel   ayının  əvvəllərində  təsdiq olundu. Lakin aprelin 

sonun da Azərbaycanda yaranan yeni Sovet   höküməti  

Rusiyadakı  Sovet  hökümətinin  göstərişi    ilə  

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin İranla imzaladığı bütün 

müqavilələri və   sazişləri  tanımaqdan imtina etdi.  

 

AZƏRBAYCANIN  XALQ 

CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ QƏBUL EDİLƏN                                                                                       

NORMATİV -HÜQUQ AKTLAR 

Tələbə:                                         Elmi rəhbər: 

Ağayeva Zəhra Muradəli             Dosent.N.İ.Məmmədov III 

kurs, qrup 677.6 

 

      1918-ci il mayın 28-i Tiflisdə keçirilən ilk iclasda 

Azərbaycan Milli Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə və digər 

üzvlər  tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyini elan edən 

“İstiqlal bəyannaməsi” qəbul edildi və  Şərqdə  ilk demokratik 

quruluşlu dövlət - Azərbaycan Xalq       Cümhuriyyəti  yarandı 

. “İstiqlal Bəyannaməsi”  AXC-nin qəbul etdiyi Konstitusiya 

aktına bərabər olan ilk hüquqi sənəd olub.Bəyannamədə Şərqdə 
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ilk dəfə qadınlara seçki hüququ verilməsi də əks olunub. 

       AXC 16 iyun 1918-ci ildə Tiflisdən Gəncə şəhərinə gəlir 

və 17 sentyabr F.X.Xoyskinin rəhbərliyi ilə AXC Bakıya 

köçür. Bakı paytaxt elan olur.         

       AXC-nin Milli İslam Şurası, Nazirlər Şurası Tiflis, Gəncə 

və Bakıda fəaliyyət göstərdiyi müddətdə 642-dən artıq hüquqi 

akt qəbul etmişdir. AXC-nin parlamentarizm tarixinin 2-ci 

mərhələsində 270-dən çox qanun layihəsi müzakirəyə 

çıxarılır,230-a yaxını qəbul edilir.Parlamentin fəaliyyəti 

dövründə ordu quruculuğu və ölkə müdafiəsinin təşkili ilə bağlı 

9 qanun qəbul edilmişdir. 

       1918-ci il 26 iyun Azərbaycan Milli Ordusu yaradılmışdır. 

27 iyun “Azərbaycan(türk) dilinin dövlət dili elan edilməsi 

haqqında” fərman imzalandı.1918-ci il noyabrın 9-da mavi, 

qırmızı və yaşıl rənglərdən, səkkizbucaq ulduz və ağ ayparadan 

ibarət olan bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. 

        1919-cu il sentyabrın 1-də “Bakı Dövlət Universitetinin 

təsis olunması haqqında”xüsusi qanun qəbul edildi. Bu qanun 

cümhuriyyət xadimlərinin doğma xalq qarşısında çox mühüm 

tarixi xidməti idi. 

     1919-cu il 24 avqust Azərbaycan Dövlət Bankının 

yaradılması haqqında qərar qəbul olundu və 25 oktyabr bankın 

açılışı oldu. 

      AXC Parlamenti “Azərbaycan Respublikasında     gömrük 

münasibətlərində sərhəd mühafizəsinin yaradılması haqqında”, 

“Ağstafa gömrük postunun yaradılması haqqında” mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən qanunlar qəbul etdi (28 yanvar 1920). 

     Həmçinin bu müddətdə  “Yollar və qara yollar, onların 

təmiri və inşasının Yollar Nazirliyinə verilməsi haqqında”, 

“Azərbaycan quberniya sənaye vergisi idarəsinin təşkili 

haqqında”, “Azərbaycan Respublikası hökuməti idarələrində 

çalışan qulluqçulara birdəfəlik müavinət verilməsi haqqında”, “ 
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Deputatlıq və məmurluq haqqında” və digər mühüm qanunlar 

da qəbul edilmişdir. 

     1920-ci il aprelin 22-də parlament  “Britaniya, Fransa, 

İtaliya, İsveçrə, Polşa və ABŞ-da diplomatik 

nümayəndəliklərin açılması haqqında” qanun qəbul etdi. Lakin 

1920-ci il 28 aprel Rusiyanın XI Qızıl Ordunu göndərək 

Azərbaycanı  işğal etməsi ilə qanunun icrası yarımçıq qaldı və 

bununlada AXC süqut etdi. 

      AXC-nin qısa müddətdə qəbul etdiyi qanunlar tariximizdə 

silinməz izlər buraxıb. Necəki M.Ə. Rəsulzadə   demişdi: 

«xalqa çox şey  verə bilmədik, amma milli azadlığın nə 

olduğunu başa saldıq » 

 

AXC NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN PARİS SÜLH 

KONFRANSINDA FƏALİYYƏTİ 

 

Tələbə:                                               Elmi Rəhbər: 

Əkbərov Atababa İlqar oğlu           s.e.d.prof.İ.Nuriyeva      

IV kurs, qrup 737-5  

 

        Müsəlman şərqində yaranan ilk demokratik dövlət-

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Xalqın azadlıq iradəsi, 

dirənişi və tökülən şəhid qanları ilə müstəqillik əldə etmiş və 

bu müstəqilliyi bütün dünya dövlətlərinə tanıtmaq, qoruyub 

saxlamaq niyyətində olmuşdur. Amma təəssüflər olsun ki, 

həmin dövrdə mövcud olan çox mürəkkəb siyasi vəziyyət 

AXC-nin bu niyyətini reallaşdırmasını çətinləşdirirdi. I Dünya 

müharibəsindən sonra bəzi böyük imperiyaların dağılması və 

yeni dövlətlərin meydana çıxması nəticəsində yeni bir dünya 

düzəni yaradıldı. Bu dünya düzənində Azərbaycanın da 

müstəqil yer alması üçün aparıcı qüvvələr buna razılıq verməli 

və dəstəkləməli idilər. Bunun üçün güclü diplomatik fəaliyyətə 

ehtiyac vardı. AXC höküməti dünya dövlətləri ilə diplomatik 

əlaqələr qurmaq və dövlətin müstəqilliyinin beynəlxalq aləmdə 
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tanıdılması üçün Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə 

bir nümayəndə heyətini Paris-Versal sülh konfransına 

göndərdi. Sülh konfransı öz fəaliyyətini 1919-cu il yanvar 

ayının 18-də başlasada Azərbaycan nümayəndə heyəti yaranan 

bir sıra problemlər üzündən aprel ayının 22-nə kimi İstanbul 

şəhərində gözləməli oldular. Yalnız bu tarixdən sonra onlar 

Parisə yola düşmüş və mayın 7-də Parisə çatmışdılar. 

Müstəqilliyin birinci il dönümü günündə - 1919-cu il 28 mayda 

AXC nümayəndə heyəti ABŞ prezidenti Vudro Vülsonla 

görüşmüş, Azərbaycanın müstəqillik memorandumu ona 

təqdim edilmişdir. Görüş faktiki olaraq  nəticəsiz başa çatsa da, 

bu görüşün özünün həyata keçirilməsi uğurlu başlanğıc sayıla 

bilərdi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Parisdə çox böyük 

əzmkarlıqla fəaliyyət göstərmiş, dünyanın müxtəlif dövlətləri 

ilə AXC arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması və 

müstəqilliyimizin tanınması üçün böyük səy göstərmişdir. 

AXC nümayəndə heyəti Azərbaycan haqqında kitablar, 

broşürlar çap etdirərək digər dövlətlərin təmsilçilərinə 

paylamış, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, regionda baş 

verən siyasi hadisələr , xüsusilə də ermənilərin xalqımıza qarşı 

törətdikləri vəhşiliklər barədə məlumat vermiş, erməni-rus 

təmsilçilərinin region haqqında verdikləri yanlış məlumatların 

əvəzinə doğru məlumatlar çatdırmışlar. Nümayəndə heyəti həm 

də konfransda baş verən bütün proseslər haqqında  AXC 

hökümətinə məlumat verirdi. Əslində V.Vilsonla keçirilən ilk 

görüşdən sonra ABŞ-ın AXC və yeni müstəqillik əldə etmiş bu 

kimi digər dövlətlərə qarşı münasibəti aydın idi. ABŞ dünyanın 

kiçik dövlətlərə bölünməsini mənasız hesab edirdi. 1919-cu il 

may ayında Rusiya məsələsinə baxılan zaman bütün keçmiş çar 

müstəmləkələrini yeni yaranmış bolşevik hakimiyyətinə aid 

edirdilər. AXC nümayəndə heyətinin buna ciddi etirazı 

olmuşdu. 8 aylıq fəaliyyətdən sonra nəhayət 1920- ci il yanvar 

ayının 11-də Versal konfransının Ali şurası AXC-nin de-fakto 

tanınması haqqında qərar qəbul etdi . Bu AXC-nin 
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müstəqilliyinin əldə edilməsindən sonra ən böyük ikinci uğuru 

idi. Bundan sonra nümayəndə heyətinin qarşısında dövlətin de-

yure tanınması və beynəlxalq birliyin tam hüquqlu üzvünə 

çevrilməsi məsələsi dururdu. Amma bu istiqamətdə ciddi bir 

fəaliyyət aparılsa da, yeni dünya düzəni quran qüvvələr bunu 

istəmədi, I dünya müharibəsində süqut etmiş Rusiya 

imperiyasının tərkibindən ayrılan Azərbaycan yeni bir 

imperiyanın işğalına tərk edildi və məruz qaldı.   

 

AXC-NİN GENDER  BƏRABƏRLİYİ 

 

Tələbə:                                                         Elmi rəhbər: 

Məmmədli Aysu Anar qızı                       Prof. İradə  Nuriyeva 

II kurs, qrup 673.7 

 

       Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq görərik ki, cəmiyyətin 

inkişafının bütün mərhələlərində qadınlar kişilərlə bərabər 

dövlət quruculuğunda, siyasi qərarların verilməsində fəal 

iştirak edirlər. Ölkəmizdə milli qadın siyasəti tariximizin şanlı 

səhifəsi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət 

statusu alıb. Həmin dövrdə ilk dəfə olaraq müsəlman Şərqində 

qadına seçmək və seçilmək hüququnun verilməsi tarixi 

nailiyyət hesab olunurdu. Bununla da nəinki Şərqdə, hətta 

demokratiyanın beşiyi sayılan bir sıra Avropa ölkələrindən və 

ABŞ-dan əvvəl qadına cəmiyyət həyatında siyasi proseslərə 

qoşulmaq hüququ verilib. Sovet hakimiyyətinin 70 ili ərzində 

Azərbaycanın iqtisadi-siyasi, elmi-mədəni və ictimai həyatında 

qadınların yüksək intellektual zümrəsi formalaşıb. Azərbaycan 

dövlətçilik tarixində, dövlətin inkişafında, ictimai-siyasi 

mühitin formalaşmasında qadınların xüsusi yeri var. Milli 

dövlətçilik anlayışının keşiyində duran qadınlarımız dövlətə, 

dövlətçiliyə, milli məfkurəyə bağlı olub, onun üçün 
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mücadilələr verib. Bu gün də o ənənəni davam etdirirlər. 

Qadınların dövlətçiliyə bağlılıq, dövlət quruculuğunda iştirak 

etmək ənənəsini, missiyasını müasir qadınlar çox uğurla 

daşıyır. 

      Tədqiqatçılar vurğulayır ki, Azərbaycan tarixən bir sıra 

müsbət məsələlərdə lider dövlət olub. Bildirilənə görə, yalnız 

Şərq aləmində deyil, hətta bir sıra Qərb ölkələrində də çox şeyə 

birinci olaraq Azərbaycan sahib olub. Buna nümunə olaraq 

1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq 

Cumhuriyyəti dövründə qadınlara ilk dəfə seçki hüququ verilib. 

Səhv etmiriksə, buna qədər nəinki qonşu respublikalarda, heç 

iri dövlətlərin çoxunda qadınların səs vermək hüququ olmayıb. 

     Dünyanın seçki ənənəsini araşdıran, burada qadının rolunu 

öyrənən tədqiqatçıları yazır ki, Azərbaycanda bütün dövrlərdə 

qadının ictimai-siyasi yükü olub. Bizim qadınların hər zaman 

dövlət işləri, dövlət quruculuğu ilə maraqlandığını deyən 

tədqiqatçılar bildirir ki, 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan 

Xalq Cumhuriyyəti dövründə ölkə ərazisində yaşayan bütün 

xalqların və hər iki cinsin bərabər seçki hüququ qanunla təsbit 

edilirdi. Bununla da Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçki 

hüququ verən ilk ölkə oldu. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, bizim 

qadınlarımız öz fəaliyyəti ilə daha böyük nailiyyətlər 

qazanmağa qabildir. 

 

AXC-NİN TƏHSİL SİYASƏTİ 

 

Tələbə:                                                 Elmi rəhbər:                                                                 

Qurbanov Sabir İltiqam oğlu               dos. İ.F.Əliyev                                                                                                                                                                                                                                                                        

II kurs,qrup 221.7 

         AXC elan olunarkən  sosial-mədəni həyatın mühüm 

sahəsi olan təhsildə də  vəziyyət ağır  idi. 23 orta  və 643 

ibtidai  məktəb fəaliyyət göstərirdi. Həmin məktəblərdə 
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müvafiq olaraq 48078 və 9611 şagird təhsil alırdı.Bu mürəkkəb 

şəraitdə təhsil sistemini saxlamaq və inkişaf etdirmək çox asan 

məsələ deyildi. Hökumət hər şeydən əvvəl təhsil müəssisələrini 

milliləşdirməyə başladı.Nazirlər Kabineti 1918-ci il 28 

avqustda bütün ibtidai təhsil müəssisələrində dərslərin ana 

dilində aparılması və dövlət dilinin icbari qaydada tədris 

olunması haqqında qərar qəbul etdi.Bu siyasət çox ciddi 

çətinliklərlə üzləşdi. Lakin hökumət öz qərarlarının həyata 

keçirilməsində israrlı idi.Uzun illər həyata keçirilmiş 

müstəmləkə siyasətindən fərqli olaraq azərbaycanlıların təhsilə 

cəlb edilməsinə xüsusi diqqət verilirdi.Nəticədə 1919-1920-ci 

tədris ilində şagirdlərin demək olar ki, üçdə birindən çoxu 

azərbaycanlı idi. Bir çox qərarlarda yeni məktəblər açılmasına  

dair vəsait ayrılmışdı.Köhnə məktəb binaları təmir edilirdi. 

Qadınların təhsilinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Təhsil sahəsində 

ən mühüm addım əlifba islahatı keçirmək üçün komissiyanın 

yaradılması idi.1919-cu ilin martında yaradılan bu komissiya 

AXC-nin milli təhsil siyasətinə uyğun əlifba layihəsi 

hazırlamalı idi. Müəllim kadrlar hazırlamaq üçün  dörd bölgədə 

seminariyalar açılması nəzərdə tutulurdu.Qori Müəllimlər 

Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi Qazaxa köçürüldü və 

müstəqil seminariya oldu.1919-cu ilin sentyabrında Bakıda kişi 

seminariyası işə başladı.Lakin bunlar müəllim kadrlarına olan 

ehtiyacı tam ödəmirdi.Qısa müddətli pedaqoji kurslar açmağa 

zərurət yaranmışdı.Parlamentin 1919-cu il iyulun 19-da qəbul 

etdiyi qanunla  Qazax, Nuxa, Şuşa, Quba, Zaqatala, Salyan, 

Gəncə və Bakıda   hər birində ən azı 50 müəllim hazırlanan 

belə kurslar açıldı.Türkiyədən də  müəllimlər dəvət olundu. 

Peşə  məktəbləri yaratmaq istiqamətində də müəyyən təkliflər 

irəli sürülmüşdü.Kənd Təsərrüfatı üzrə orta ixtisas məktəbi və 

pedaqoji institut yaratmaq haqqında hökumətə Maarif Nazirliyi 

tərəfindən təkliflər təqdim edilmişdi. Bakı Musiqi Məktəbi 

əsasında konservatoriya açılması məsələsi də müzakirə 

olunurdu. Hökumətin  təhsil  siyasətində  ən  mühüm  yeri 
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Bakıda ilk dəfə universitet açılması tuturdu.Universitetin 

nizamnaməsini, qanun layihəsini  və digər sənədləri hazırlayıb 

hökumətə təqdim etmək üçün professor V.İ.Razımovski başda 

olmaqla komissiya yaradılmışdı.Komissiya işini qurtaran kimi 

1919-cu ilin sentyabr ayında parlament Bakı şəhərində Dövlət 

Universitetinin yaradılması barədə qanun qəbul etdi.Qanunda 

Universitetin dörd fakültədən ibarət olması göstərilirdi. İlk 

tədris ili üçün universitetin maddi ehtiyaclarının ödənilməsinə 

dövlət büdcəsindən 5 milyon manat vəsait ayrıldı. Bütün 

fakültələrdə Azərbaycan türk dilinin məcburi fənn kimi tədrisi 

icbari idi.Bakı universiteti 1919-cu  tədris ilində  fəaliyyətə 

başladı.Həmin  ildə universitetdə oxuyan tələbələrin sayı 877 

nəfər idi. 

          Beləliklə mövcud olduğu qısa tarixi dövr ərzində AXC 

hökuməti milli dövlətçilik mənafelərinə xidmət etməyə 

yönəlmiş təhsil siyasəti həyata keçirmişdir. 

 

 

AZƏRBAYCAN  XALQ CÜMHURIYYƏTININ 

YARANMASINDA QAFQAZ İSLAM ORDUSUNUNUN 

ROLU 
Tələbə:                                                              Elmi rəhbər: 

Həsənov Xəyal Eldar o                                   prof.Nuriyeva İ  

4-cü kurs,qrup 737.5  

 

Tarix- əvvəlki zamanlara baxıb, ibrət götürmək və 

gələcəkdə o səhvləri təkrar etməməkdir.Bəşəriyyət tarixində 

bəzigünlər,hadisələr vardır ki,digər tarix və günlərdən 

fərqlənir. Bu tarixi hadisələr hər hansısa birxalqın, millətin 

tarixinə, mədəniyyətinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərinə təsir 

etdiyi və onları dəyişdirdiyi üçün çox dəyərli və mühümdür. 

Həmin xalqların, millətlərin də borcu,vəzifəsi o tarixi 

prosesləri keçmiş nəsillərdən təhvil almaq,onları yada salmaq 

və sağlam şəkildə gələcək nəsillərə ötürməkdir. 
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Həmin tarixi hadisələrdən biri, Azərbaycan tarixində 

dərin iz qoyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun 

yaranmasında iştirak edən Qafqaz İslam Ordusudur. 

İyirminci əsrin ilk rübünün ilk onilliyinin son illərində 

Çar Rusiyasında və həmçinin,Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyət 

gərgin idi. 1918-ci il mart ayında Cənubi Qafqaz Seymində 

siyasi vəziyyətinin  gərginləşməsi və mayın 26-da son iclasın 

keçirilməsi,yenisiyasi situasiyaların yaranmasına səbəb oldu. 

May ayının 27-də ölkəni idarə etmək üçün Milli Müvəqqəti 

Şura yaradıldı və həmin ayın 28-də cümhuriyyətin müstəqilliyi, 

azadlığı dünyaya elan edildi. 

Cümhuriyyətimizin yaradılmasında Qafqaz İslam 

Ordusunun rolu və yeri müstəsnadır. 

Belə ki, -Həmin ilin,may ayının 25-də Nuru Paşa Gəncə 

şəhərinə qatarla gəldi və azbir zamanda-yəni iyun ayında, Türk 

ordu hissələri özünü buraya çatdırdılar. 

Gəncə əhalisi(həm savadlı,həm də özgə qruplar) türk 

ordusunu təmtəraq,coşqu ilə qarşıladılar.Beləki şəhəri bayram 

əhvalı bürümüşdü.Adamların üzlərindəki xoş gülüş,əllərindəki 

çiçək türk qoşunlarını xilaskar kimi qarşıladıqlarını deməyə 

bizə şərait verir.  

1918-ci il,sentyabr ayının 15-də Bakı yadellilərdən azad 

edilir və təzədən elimiza,millətimizə verilir.Haqq haqq sahibinə 

verildi.Bakının xilas edilməsi, Azərbaycanın azad edilməsi 

demək idi. Bakının xilas edilməsi, yad qüvvələrinin vətəndən 

çıxması demək idi. Bakının xilas edilməsi, yad qüvvələrinin 

(nəinki erməni və rusların,həm də ingilislərin və digər əliqanlı 

güclərin) mənfur planlarının “suya düşməsi” demək idi. 

Bakının yad güclərindən xilas edilməsinin yüz illiyinə 

dair, 2018-ci il, sentyabr ayının 15-də, Azadlıq Meydanında, 

Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 

Ali Baş Komandan, prezident cənab İlham Əliyevin  iştirakı ilə 

möhtəşəm tədbir-hərbi parad keçirildi. 

Bu yığıncaq yalnız tarixi bir hadisənin 100 illiyini qeyd 
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etməkdən ibarət deyildi,bu möhtəşəm tədbirin dünya və 

regiondakı bir sıra ölkələrə, ulu öndər Heydər Əliyevin sözü ilə 

desək “bir millət,iki dövlət” olmağımızı mesaj verməkdən,bu 

aksiomanı onlara təzədən xatırlatmaqdan ibarət idi. 

 

AZƏRBAYCANÇILIQ MILLI ISTIQLAL 

MƏFKURƏSIDIR. 

Tələbə:                                           Elmi rəhbər: 

Nağıyeva Dünya Firdovsi              baş müəllim: N.V.Qasımova 

qızı, IV kurs, qrup 676.3 

 

XX əsrin I yarısından etibarən azərbaycançılıq 

ildeyasının  formalaşma  tarixi başlamışdı. Azərbaycançılıq 

ideyası o dövr üçün Azərbaycan mühitində baş vermiş milli 

azadlıq hərəkatının nəzəri əsasını təşkil etmişdir. Milli 

istiqlal və  siyasi müstəqilliyi özündə  əks etdirən 

azərbaycançılıq məfkurəsi Azərbaycan Demokratik  

Respublikasından bizlərə miras qalan ən qiymətli sərvətdir. 

Məzmunca milli özünüdərki özündə  əks etdirən bu ideyanı 

xalqımızın dəyərli oğlu, bütün qəlbi ilə ən böyük  azərbaycanlı 

olan, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaradıcısı Heydər 

Əliyev milli dövlətçiliyimizin ideoloqiyasına çevrildi. 

Azərbaycançılıq ideoloqiyasının dövlətçiliyə tətbiqi məhz 

xalqımızın görkəmli və uzaqgörən  siyasətçi Heydər Əliyevin 

adı ilə  tariximizə yazıldı. Onun siyasi qüdrəti ilə  

azərbaycançılıq ideoloqiyası  müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

milli və siyasi strateqiyasının əsas aparıcı istiqamətini təşkil 

etdi.  Müstəqilliyimizin ciddi təhlükə qarşısında  olduğu bir 

vaxtda 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə 

qayıdışından sonra istiqlal liderimizin səyləri nəticəsində bu 

nəzəriyyə xalqımızın istiqlal amalına çevrilməklə, milli 

dövlətçiliyimizin ideoloji-siyasi əsaslarının tarixçilik və 

millilik prinsiplərini önə çıxardı. 

Tariximizin, mədəni dəyərlərimizin, ana dilimizin 
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nümayədarı olan Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti  ilə milli  

özünüdərk prosesini  sürətləndirdi. 

Milliliklə ümumbəşərliyi vəhdətdə mənimsəyən azərbay-

cançılıq  ideoloqiyası xalqımızın  milli-mənəvi dəyərlərinə 

qayıdışı, milli ruhumuza uyğun düşüncə  tərzini formalaşmaqla 

milli  özünüdərk prosesində  böyük önəm daşıyır. Hər  bir 

xalqın nümayəndəsi öz milli  mənsubiyyəti ilə öyünməlidir. Bu 

baxımdan  biz xöşbəxt xalqlardan  biriyik. Hələ 2001-ci il 

noyabrın 10-da  keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I qurul-

tayında  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər   Əli-

yevin öz nitqində  çox böyük  qürur hissi ilə  bu sözləri 

söyləmişdir: «Hər  bir insan  üçün  milli mənsubiyyəıti onun 

qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm 

ki,mən azərbaycanlıyam». 

Mən də  Azərbaycan gəncliyinin  bir nümayəndəsi  

olaraq milli liderimizdən bizlərə miras qalan azərbaycançılıq 

ideoloqiyasının hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında  bundan sonra da uğurla davam etdirilməsini 

dəstəkləyəcəm. 

 

ƏTRAF MÜHITIN TƏSIRINDƏN INSAN 

SAĞLAMLIĞINA VURULA BILƏCƏK ZƏRƏRIN 

ÖDƏNILMƏSININ HÜQUQI ASPEKTLƏRI. 

 

Tələbə:                                                           Elmi rəhbər: 

İsmayılov Əziz Fiktət oğlu                            dos.M.Abdullayeva 

III kurs, qr.351.6   

            

        Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanın maddələrinə 

görə hər vətəndaşın saglam ətraf mühitdə yaşama həmçinin 

onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq 

hüququ vardır. Vətəndaşların sağlamlığına vurulan zərər 

baxımından göstərilən müddəalar "Ətraf mühitin mühafizəsi 

haqqında"qanunu və Azərbaycan Respublikasının digər nor-
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mativ hüquqi aktları əhəmiyyətli dərəcədə tamamlayır. 

Beləliklə, ətraf mühitə zərərin vurulması nəticəsində yaranmış 

münasibətlər ətraf mühitin mühafizəsi faktından irəli gələn 

konstitusiya, ekoloji, mülki və inzibati hüquqi münasibətlərin 

kompleksindən ibarətdir. Əslində, ətraf mühitə vurulan zərər 

müəyyən bir sahədə ətraf mühitin vəziyyətini müəyyən edən 

insan fəaliyyətindən yarana bilər. Baxmayaraq ki, təbii və 

fövqəladə təbiət  hadisələri ilə əlaqədar olduqca tez-tez ekoloji 

ziyan meydana gəlir, hər hansı bir iqtisadi obyektin məhv 

edilməsinə və təsadüfi çirklənməyə səbəb olur. Ekoloji 

cəhətdən əlverişsiz şərait - ətraf mühitin çirklənməsini, sənaye 

tullantılarını, digər zərərli maddələri (kimyəvi, bioloji), eləcə 

də zərərli fiziki təsirləri nəzərdə tutur. Ekoloji ziyan tez-tez 

gizli olur. Hüquqi mənada zərər müxtəlif formada: faktiki və 

həqiqətən təhlükəli; maddi və nominal (qeyri-maddi); fərdi və 

sosial olur. Eyni zamanda, ətraf mühitin mənfi təsirləri ilə 

vətəndaşların sağlamlığına dəyən ziyanın təsnifatlarına əlavə 

olaraq fərdi, qrup (ərazi) və makroiqtisadi zərərlər də daxildir 

.Ətraf mühitdə ekoloji ziyan haqqında danışarkən , qanunda 

müxtəlif terminlərdən istifadə edir: zərər, maddi ziyan, 

mənfəətin itirilməsi. Beləliklə, hər kəsin sağlamlığına və ya 

əmlakına vurulan zərərin ödənilməsinə görə  konsititusiya 

hüququ normalar müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda "Ətraf 

mühitin mühafizəsi haqqında" Qanunda vətəndaşların ətraf 

mühitin mənfi təsirləri nəticəsində yaranan zərərin ödənilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur.Təbiətin müxtəlif antropogen amillər 

tərəfindən zərər görməsi, insanlarında zərərə məruz qalmasına 

gətirib çıxara bilər. Bu da insan ömrünün statistik 

göstəricilərinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Ətraf mühitin 

mənfi təsirlərindən yaranan, vətəndaşların sağlamlığına zərər 

tibbi-bioloji, iqtisadi, hüquqi xüsusiyyətlərə malikdir.    

         Beləliklə, ətraf mühitin mənfi təsirləri ilə vətəndaşların 

sağlamlığına vurulan ziyanın miqdarının və məzmununun 

müəyyənləşdirilməsində ekoloji zərərin iqtisadi və tibbi 
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aspektləri hüquqi əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА И 

АНГЛИЙСКОГО КОМАНДОВАНИЯ В ПЕРИОД АДР 

   

  Студент: 

    Гашимов Орхан   Руслан оглы   

    II курс   Гр.658.7 

 

 

     Научный руководитель: 

      Агаева А.Ф. 

            

 

     В период  создания АДР, единственным  ее союзником 

была Турция. 4 июня 1918 г. между АДР и Турцией  был 

заключен договор о мире и дружбе. В начале июня 

турецкая армия  во главе с Нуру пашой вступила в Гянджу.  

Под Гекчаем с 27 июня по 1 июля 1918 г. армия Бакин-

ского Совета была разгромлена армия Бакинского Совета 

турецко-азербайджанскими войсками. 31 июня 1918 г. 

Баксовнарком ушел в отставку. Созданное 1 августа 1918 г. 

антиазербайджанское правительство «Диктатура Центро-

каспия» пригласила англичан на помощь в Баку. Но они 

ничем не смогли помочь. 15 сентября 1918 г. Кавказская 

Исламская армия и Азербайджанский добровольческий 

отряд освободили Баку. 17  сентября 1918 г. азербайджан-

ское правительство  переехало из Гняджи в Баку. Потерпев 

поражение на фронте, Турция по Мудросскому  миру (30 

октября 1918) вынуждена была покинуть Закавказье, 

объявленное сферой влияния Великобритании. Томсон 

отказался признать  азербайджанскую независимость.  

Англичане выдвинули требования очистить Баку к 10 

часам 17 апреля от турецких и азербайджанских войск. 17 

ноября  1918 года английские войска вместе с отрядом 
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Бичерахова прибыли в Баку. Генерал  Томсон обратился к 

населению города, в  котором говорилось, что союзные  

войска прибыли, чтобы вернуть  Южный Кавказ в состав 

России. Русские шовинисты ликовали, а мусульманский 

Баку находился в тревоге. Их беспокоил уход турков и 

прибытие английских войск.  Отношение англичан к 

азербайджанцам первоначально было негативным. Они 

рассматривали Кавказ и в том числе Азербайджан частью 

России. Однако в течение  короткого времени  позиция 

англичан изменилась. В.М.Томсон  выдвинул идею созда-

ния коалиционного правительства. В ответ  лидеры 

Русского Национального Совета требовали  аннулирования  

азербайджанской независимости. Переговоры англичан с 

Русским Национальным Советом были прерваны. Пра-

вильно оценив политическую  ситуацию,  азербайджанские 

лидеры выразили готовность  к созданию  коалиционного 

правительства. 19 ноября 1918 г. Национальный Совет 

принял «Закон  об образовании азербайджанского парла-

мента». Именно с  этого времени началось сближение 

между  английским командованием и Национальным 

Советом Азербайджана. 7 декабря 1918 г. состоялось 

первое заседание Азербайджанского парламента. Русские 

лидеры стремились  насильственно захватить   власть в 

Азербайджане.  Это был  прямой вызов англичанам.  24 

декабря 1918 г. началась забастовка антиазербайджанских 

сил, которая ускорила  сближение англичан с лидерами 

АДР. 28 декабря 1918 г. Томсон выступил  с декларацией, 

где заявлялось, что союзное командование будет оказывать 

полную поддержку азербайджанскому  правительству. Эту 

позицию подтвердил  и главнокомандующий  войсками в 
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Закавказье  генерал Дж. Мильтон. Тем самым англичане 

помогли Азербайджану государственно оформиться. 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ 

Студент:                                          Научный руководитель:                   

Кичибеков Шамиль Вагиф оглы          доц. Джафаров А. Д. 

    курс, группа 432.5         

 

Мультикультурализм в философии Азербайджана, а 

так же религиозный мультикультурализм формировался не 

только под влиянием ценностей демократического 

общества, но и под влиянием истории азербайджанского 

народа. Поэтому, говоря уже о мультикультурализме, 

автоматически касаемся его истории. Все народности, 

жившие в то время на территории Азербайджанского 

государства, жили политеистическими представлениями. В 

основе этих представлений лежит религия шаманизма 

(вера в шаманов, духов и т.д.), религия которая состоит из 

религиозно-мифических представлений. Таким образом, 

развивая религиозные представления древних тюрков в 

направлении монотеизма ( моно-“один”, тео- “бог”),  

сформировалась новая религия- тенгрианство. 

Тенгрианство- это одна из древнейших религий в мире. 

При первом же контакте с исламской религией, 

монотеисты перешли к ее принятию. Особое внимание так 

же уделялось христианству. Христианство и по сей день 

исповедуют многие тюркские народы. На территории 

Азербайджана все религии, в том числе небесные и не 

небесные, продолжают существовать и по сегодняшний 

день. Параллельно с исламской религией в древние и 

средние века процветал суфизм. Суфизм возлагал в себе 

все ортодоксальные и не ортодоксальные представления, 

которые не признавала исламская религия. Суфизм до сих 



389 

 

пор продолжает существовать в психологическом 

представлении азербайджанского человека. Суфизм играл 

роль так называемого укрытия всех неисламских 

мировоззрений. Азербайджан испокон веков считается 

толерантной страной. Все религии на территории нашей 

страны развиваются абсолютно свободно. Религия 

является явлением бога и вне зависимости от нашего 

отношения к ней она заложена в нашей психологии. 

Строятся множество синагог, мечетей, церквей. Согласно 

официальной статистике в нашей стране существуют 

несколько европейских общин: горские, грузинские и 

евреи-ашкенази. На территории Азербайджана было 

зафиксировано большое количество сект, разных 

направлений, что так же свидетельствует о толерантности 

и господства мультикультурализма в нашей стране.  

Религиозный мультикультурализм дает нам возможность 

правильно и качественно воспринять все религии, слиться 

с ними в единое целое. Мультикультурализм 

Азербайджана, в том  числе и мультикультурализм в целом 

говорит не только о разнообразии культур, но и 

толерантном отношении ко всем национальным 

меньшинствам какой-либо определенной территории. 

Главной целью современного мультикультурализма 

является то, что он стремится создать общество, в котором 

каждый человек, независимо от своей культуры, чувствует 

себя защищенным.  

 

МАРТОВСКИЕ СОБЫТИЯ 1918 г. - ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ В БОРЬБЕ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ  

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Студент: 

Сулейманов Анар Бахлул   оглы 

II курс   Гр.144.18 

 

Научный руководитель: 

     Агаева А.Ф. 
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      К началу  1918 г. партия «Мусават» укрепила свои 

позиции, как  ведущая сила Азербайджанского общества. 

Это беспокоило Бакинский Совет, за  которым стояла 

Советская Россия. Большевики искали повод для 

нанесения удара по «Мусавату». Такой повод представился  

в марте 1918 г. в Баку. Накануне  Мартовских событий  в  

распоряжении Бакинского Совета  находилось 20 тысячная  

военная сила. Большевики проиграли  «Мусавату» в 

выборах. Осуществляя резню азербайджанцев, большевики 

стремились запугать, а затем  захватить Азербайджан с 

целью  советизации. Другой причиной геноцида 

азербайджанцев был захват имущества населения. 

     15 марта  1918 г. Было  достигнуто  тайное соглашение 

между Бакинским Советом, Дашнакской партией и  

другими  армянскими националистами об организации 

резни тюрков-мусульман. Тюрко-мусульманское населе-

ние города старались обезоружить, командующий  мусуль-

манским корпусом генерал Х.Б. Талышынский был арес-

тован, мусульманские военные на корабле «Эвелина» 

также  были обезоружены большевиками. 30 марта 1918 г. 

Большевикско-дашнакские вооруженные группы начали 

геноцид  тюркско-мусульманского  населения в Баку. 

Именно в Баку решался вопрос  жизни и смерти 

большевистской власти в Закавказье. В течение трех дней 

в Баку было убито 12 тысяч  мирных граждан. В целом, в 

марте -апреле 1918 г. в Бакинской губернии было убито 

более 50 тысяч человек. Сначала апреля 1918 г. резня 

мусульман  была  и в других регионах: в Шемахинском 

уезде жертвами  большевиков стали  18 тысяч человек 

тюрков-мусульман, были разрушены 72 деревни. В 

Губинском уезде  было уничтожено  122 мусульманские 

деревни и убито более 16 тысяч тюрков-мусульман. В 

Зангезурском уезде  были стерты  с лица земли 115 

мусульманских деревень. 10 тысяч азербайджанских 
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тюрков убиты и изувечены. Лидеры «Мусават» требовали  

автономию для Азербайджана и этим увеличивали число 

своих врагов. В населениях  над мирными азербайд-

жанцами активное участие принимали и части Красной 

Армии. Бакинский Совет распустил  городскую  Думу, 

возглавляемую  Ф.Х.Хойским. 2 апреля  1918 г. Закав-

казский Сейм был информирован  о бакинских событиях. 

Но грузино-армянское большинство Сейма не предпри-

няло  какие-либо силовые методы воздействия на  Бакин-

ский Совет. Перед лицом общей  угрозы сблизились  

позиции основных азербайджанских  политических  сил. 

После  мартовских событий «Мусават» взял курс  на 

полную государственную самостоятельность Азербайд-

жана. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТA 

 

Студент                                         Научный Руководитель: 

Велиев Вагиф Махмуд оглы             Доцент З.Г.Гулиева 

II курс, Группа 310.7                                

 

Во времена  Советской власти 70 лет нам запрещали 

говорить  и изучать  историю Азербайджанской Демок-

ратическо Республики. Создание Азербайджанской 

демократической Республики является  знаменательным 

событием в истории нашего народа. 

В своём распоряжении от 30 января 1998 г. 

Президент   Гейдар Алиев отметил, что за 23 месяца АДР 

осуществила большую общественно политическую 

деятельность в тяжелой напряженной ситуации.   

28 мая 2018 году Азербайджанская Республика 

отметила национальный праздник - День Республики. 100 

лет назад в Азербайджане была создана первая на Востоке 
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демократическая республика. В Тбилиси 

Азербайджанским Национальным советом, возглавляемым 

М.Э.Расулзаде 28 мая 1918 году была провозглашена АДР. 

После тяжелых военных действий 15 сентября 1918 года, 

части Национальной армии Азербайджана и Кавказской 

исламской армии под командованием Нуру паши 

освободили город от большевиков и дашнаков, после чего 

правительство независимого Азербайджана переехало в 

Баку. 

19 ноября 1918 года был принят закон об 

образовании азербайджанского парламента. Первое 

открытие парламента состоялось торжественно 7 декабря 

1918 г., в составе которого входило 97 депутатов во главе 

Алимардана Топчибашева. В парламенте было 

представлено 11 фракций и групп. На обсуждение 

парламента было вынесено более 270 законопроектов, из 

них около 230 были приняты. Республика, которая раньше 

большинства стран Европы дала женщинам право избирать 

и быть избранным внесла этим большой вклад в мировую 

демократию. Самой главной целью была: защита 

самостоятельности и территориальной целостности 

Азербайджана; национально-политические права; 

установление солидарности азербайджанского народа с 

другими народами; создание правового демократического 

строя в республике; осуществление широких социальных 

реформ; организация боеспособной армии. 28 декабря 1918 

г. парламент принял решение направить во главе с 

А.Топчибашевым на Парижскую мирную Конференцию 

для международного признания АДР. 

2 мая 1919 года на встрече глав государств Англии, 

США, Франции и Италии впервые стали рассматривать 

вопрос об Азербайджане. Азербайджанская декларация 

была принята 28 мая 1919. На Парижской мирной 

конференции 11 января 1920 года, была признана 
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независимость Азербайджана. Через 3 месяца после 

признания де-факто на международной арене 

Азербайджанская Республика была оккупирована 

войсками большевистской России. 27 апреля 1920 года 

днем части ХI Красной армии перешли азербайджанскую 

границу. Парламент собрался на чрезвычайное экстренное 

вечернее заседание, с целью недопущения кровопролития 

и жертв мирного населения. В 23:00 вечера парламент 

принял постановление о сдаче власти азербайджанским 

коммунистам при 7 условиях. Главным условием было 

сохранение независимости, но большевики не выполнили 

эти условия. 

Несмотря на  все это АДР было создано первое на 

Востоке государство. Результатом этого является то, что 

18 октября 1991 г. была восстановлена  независимость 

Азербайджана. Как вы знаете, что президент  

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил 2018 

год «Годом Азербайджанской Демократической 

Республики». 

 

 

РОЛЬ ЖЕНЩИН-ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА ХIX – 

ХХ ВЕКОВ. 

 
Студент:                                           Научный руководитель:                                                  

Асадова Инара-Сермин Джавид г.         доц.Мамедова К.Н.        

II курс, группа 702.7    

 

Женщины в Азербайджане всегда активно и 

плодотворно проявляли себя в разных областях 

общественной жизни, в том числе и на ниве 

просветительства. Особенно это имело место на рубеже 

ХIX-ХХ веков. 
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Одна из этих замечательных женщин - Сона ханум 

Тагиева-Араблинская. Она родилась в 1881 году в 

дворянской генеральской семье. Её деятельность один из 

ярчайших примеров благотворительности и милосердия, о 

чём свидетельствует её шефство над учебными 

заведениями для девочек в Азербайджане, за что и была 

награждена медалью «За усердие». 

Другой пример женщины-просветительницы в 

Азербайджане – это деятельность Гамиды ханум 

Джаваншир-Мамедкулизаде, которая происходила из 

очень известного карабахского рода. Гамида ханум была 

влиятельной политической фигурой, яркой личностью с 

непоколебимым и властным нравом. Авторитетность этой 

воинственной женщины демонстрирует известное 

событие, произошедшее в Шуше, в период 

межнациональных распрей. Однако в круг её интересов 

входила не только политическая деятельность, но и 

широкая благотворительность, о чём свидетельствует 

строительство ткацкой мастерской и открытие школы в 

Кяхризли. 

Что же мы можем сказать про Ханифу Меликову 

Зардаби, родом с Северного Кавказа, из города Нальчик, 

которая родилась в 1856 году? В 1875-1877 годах Ханифа 

ханум вместе с Гасан беком трудилась над изданием 

«Экинчи» (первой газеты на азербайджанском языке), 

выпуск которой стал важным событием в развитии 

культуры азербайджанского народа.         

Сона ханум Ахундова происходила из обеспеченной 

и интеллигентной семьи. С детства она увлекалась 

поэзией, сама писала стихи и публиковала их в газетах. 

Верным спутником ее жизни стал известный врач-педиатр 

Абульфаз Караев, с которым она построила прекрасную 

семью. В этой замечательной семье родился выдающийся 

композитор, ученый Кара Караев, произведения которого 
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входят в сокровищницу мировой культуры. 

Азербайджанские женщины оставили неизгладимый 

след в истории азербайджанского народа, участвуя в 

продвижении, развитии и формировании нашего 

государства: они всегда с гордо поднятыми головами шли 

напролом всем невзгодам, составляя бесстрашным 

мужчинам достойную опору и верную поддержку! 

 
 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ   

ОБРАЗОВАНИЯ АДР 
 

 Студент:                                         Научный руководитель: 

 Велиев Кямран  Юсифоглу             ст.преп. С.Ф.Юсифова 

 II курс, группа 230.7                                

Известно, что история развивается по своим 

закономерностям и одна из них утверждает, что без 

наличия объективных и субъективных условий, без 

наличия определенных предпосылок не может произойти 

сколь-нибудь значимое историческое событие, а тем более 

образование государства. Какие же социально-

экономические, политические и культурные предпосылки 

имели место со второй половины XIX века в 

Азербайджане? Если ответить одним предложением, то 

можно сказать, чтo шел процесс формирования 

азербайджанской нации и налицо были все ее 

составляющие. 

Что же  мы можем отметить в социально-

экономической сфере? Здесь мы отмечаем  интенсивное 

развитие экономики и  зарождение капиталистических 

отношений . Конечно же быстрыми темпами развивалась 

прежде всего нефтедобывающая промышленность. По 

уровню добычи нефти Азербайджан в конце XIX века 

вышел на первое место в мире. “Нефтяной бум” как бы 

всколыхнул и привел в движение всю экономику 
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Азербайджана. Стали развиваться сферы экономики, не 

связанные с нефтью. Развитие промышленности  повлияло 

на развитие городов, торговли, транспорта, связи. В это 

время на историческую арену выходит национальная 

буржуазия в лице М. Нагиева,  З.Тагиева,  М.Мухтарова, 

Ш.Асадуллаева и  начинает активно бороться за место 

“под солнцем”. Формируется  также и национальный 

рабочий класс,  который тоже включается в общественную 

жизнь края. 

Экономическое развитие оказало воздействие на 

политическую жизнь страны. На стыке XIX-XX веков мы  

буквально наблюдаем ”всплеск” политической активности 

народа. Каждый класс, социальная группа, социальный 

слой создают свои партии, организации, 

благотворительные общества.  

Экономическое и политическое развитие 

способствовало развитию и культуры. Со второй половины 

XIX века активно заявляет о себе   национальная 

интеллигенция, которая начинает играть огромную роль в 

пробуждении национального самосознания 

азербайджанского народа, в формировании его 

мировоззрения. В указанное время закладываются основы 

национальной драматургии, театра, оперы, печати.  

Достаточно перечислить такие имена как: М.Ф.Ахундов, 

М.А.Сабир, Уз.Гаджибеков, Г.Зардаби, Дж.Мамедкулизаде 

и многие другие, чтобы судить об уровне культурного 

развития азербайджанского народа.  Необходимо 

вспомнить также азербайджанских женщин-

просветительниц, таких как Н.Ашурбейли, Х.Алибекова, 
С.Ахундзаде, Г.Джаваншир, которые сыграли важную роль 

в пробуждении самосознания азербайджанских женщин.  

Выйдя на историческую арену национальная 

буржуазия,  рабочий класс и национальная интеллигенция 

активно включаются в общественно-политическую жизнь 
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страны, и каждый из них выступая со своих позиций в 

конечном итоге приходят к осознанию, к пониманию 

необходимости самостоятельного  независимого развития 

своего края. В авангарде этого движения шла 

национальная интеллигенция из среды которой и вышли  

основатели АДР.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем  сказать, что  

и в экономической, и в политической, и в культурной 

областях азербайджанцы в этот период опережали народы 

Мусульманского Востока и АДР - первая демократическая 

республика в мусульманском мире -  явилась 

закономерным результатом всего предшествующего 

исторического развития азербайджанского народа.   

 

 

CОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ – 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА АДР. 

 
Студент:                                          Научный руководитель:                                                  

Аллахвердиев Шамистан Натик     ст.преп. С.Ф.Юсифова                                        

II курс, группа 224.7    

 

С древних времен армия была гарантом защиты, 

территориальной целостности государства и считалась 

залогом его успешного существования. Возникшей в 

сложной международной обстановке, раздираемой 

внутриполитическими разногласиями и армянским 

терроризмом, АДР собственная армия была необходима 

как никакому другому государству. А потому создание 

национальной армии для молодого   азербайджанского 

государства являлось одной из приоритетных задач. Но 

перед вновь созданным правительством стояла очень 

сложная задача- создавать армию нужно было практически 

с нуля, так как военные силы молодой республики 
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насчитывали всего лишь 600 человек добровольцев.  

Указом правительства от 26 июня 1918 г. 

мусульманский корпус был переименован в "Особый 

Азербайджанский корпус" и этот день стал днем создания 

Азербайджанской Национальной Армии. Среди важных 

указов правительства следует назвать и указ "О всеобщей 

воинской повинности", указ об образовании военного 

министерства. Руководство военным министерством в 

третьем кабинете было поручено выдающимся 

военачальникам С.Мехмандарову и А.Шихлинскому, 

которым удалось сделать невозможное в столь небольшой 

отрезок времени, отпущенный историей-создать 

Национальную Армию, насчитывающую 40 тыс. солдат и 

офицеров. Азербайджанское государство особое внимание 

уделяло нуждам военного министерства. На военные 

нужды государство выделяло 24% годового бюджета 

республики АДР, не имеющей собственных вооруженных 

сил, приходилось создавать все с самого начала, и здесь 

необходимо отметить судьбоносную помощь, оказанную 

Турцией нашей республике в этом вопросе. За время 

работы военного министерства был создан Главный штаб, 

образованы военный суд и военно-прокурорский надзор, 

действовала своя типография и др. Была заказана 

национальная военная форма, написан марш для 

азербайджанской армии. Не осталась без внимания и 

проблема подготовки профессиональных военных кадров.   

Была проделана также большая работа по созданию 

военного флота и   АДР обрела собственную Каспийскую 

военную флотилию. Следует отметить, что не все 

запланированное военным министерством удалось 

осуществить, т.к. парламенту АДР пришлось принять 

решение о передаче власти большевикам. Национальная 

Армия, созданная с таким трудом, была уничтожена, из 21 

генералов армии 15 были казнены. 
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Но, вместе с тем, как бы больно не было 

констатировать эти исторические факты, азербайджанский 

народ с чувством собственного достоинства и гордости 

всегда помнит эти ярчайшие годы существования АДР, 

когда во всех сферах государственного строительства, в 

том числе и в деле образования собственных вооруженных 

сил, была проделана огромная работа, несоизмеримая с 

отпущенным на это историческим временем. Сегодня мы 

можем с уверенностью сказать, что современная 

Азербайджанская Национальная Армия, признанная самой 

современной на Южном Кавказе и по своей военной мощи 

занимающая 53-е место в мировом рейтинге среди 136 

стран мира, своими достижениями обязана, в первую 

очередь, опыту и достижениям АДР в области военного 

строительства, сыгравшим неоценимую роль в ее 

создании. 
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“XARİCİ DİLLƏR” BÖLMƏSİ 
 

CYBERSECURITY 

Student:                Supervisor:  

Aliyev Emil Namiq                                Aliyeva Gulshan                   

I year,  group  622.18E     

                                                       

We can’t imagine our everyday life without internet and 

applications like What’s App, Facebook, Twitter, Instagram 

and etc. It has become the part of our normal life. But how 

often do we think about our privacy and security of information 

that we keep on our devices? Not everyone who uses network 

is going to play by the rules. Just as how we have physical 

security like police officers to minimize crime in the real 

world, we need cybersecurity to minimize crime in virtual 

world. Some of us don’t even know how dangerous it is to 

connect to public Wi-Fi network, because others can get easy 

access to the data on your device. There are many methods for 

protecting computer systems, networks and data and two main 

security questions: who are you, and what should you have 

access to? It is clear that the access should be given to the right 

person and refused to the wrong one. So to make difference 

between them cybersecurity has a process called 

authentication. With the help of this process computer 

understands with who it interacts with. There are also three 

main types of authentication: something you are, something 

you know and something you have. “Something you know” is 

based on a secret that should be known only to the computer 

and the real user. For example a password that we use to get 

money from ATM is “Something you know” and the credit 

card is “Something you have”. Some passwords are easy to 

figure out like “1234”, but computers take the guessing system 

to the next level and the is no complex algorithm for it or 

whatsoever. For humans PIN: 8765 is quite hard to guess for 
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human because there are ten thousand possibilities of 

combination with 4-digit PINs. Computers start operation by 

guessing with “0000” up to “9999” in matters of second. Even 

8-digit PINs are easy to hack. This is why so many websites 

require us to mix the upper and lowercase letters with numbers 

and special symbols. There are hundred million combinations 

in 8-digit password where we use only numbers, but with mix 

of letters and other symbols there would be six hundred trillion 

combinations. So if you want to have a good password which 

you can easily memorize use three words joined together. 

English has about hundred thousand words in use, so putting 

three words together gives us about one quadrillion possible 

passwords now imagine how many combinations will be there 

if we use non-dictionary words. “Something you are” 

authentication is based on us. We authenticate by presenting 

ourselves to the computer.  Finger print readers on our phones 

are great example of it. But there are some chances that this 

system won’t recognize you or even worse they will recognize 

the wrong person. All forms of authentication has their pros 

and cons. So security experts recommend to use two or more 

authentication for important information. And at the end when 

system know who you are it needs to know about the data that 

you can get access to. We still have no way to guarantee the 

security of a program or computing system. And the passwords 

we discussed are in our regular “citizen” level. Imagine what 

happens if we discuss the problems of cybersecurity to a global 

level. Cyberwarfare takes the battle for information to the next 

level and this is why cybersecurity problems are so important 

and why we need more people who can improve the security 

methods so we can use computers without any concerns of 

hacking.    
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THEORY OF CHOICE 

 

Student:                                                          Supervisor:                               

Qasimov Ilkin                                                  Qamarli Saida                                        

I year,group 432.18       

                                                                                                                 

As you may know, George Bush Jr. won the presidential 

election in 2000 by gaining 271 electoral votes, only 5 more 

than Al Gore, the green candidate Ralph Nader, didn’t get any. 

Voting that year took place in Florida. Here the meaning is as 

follows: there are 25 electors from the state of Florida, and the 

candidate who gains a simple majority of votes receives all 25 

electoral votes. Bush scored 48.847%, Gore took 48.838%, 

Gore did not have one hundredth of a percent to take 25 votes 

of Florida electors. Here, Ralph Neider was a clear outsider, he 

scored 1.635%. But at the same time, polls show that almost 

everyone who gave a voice to Nader would prefer Gore to 

Bush. Of course, in the absence of Nader on the electoral lists, 

not everyone would have given Gore a vote, but even if every 

tenth would have done it, the election results would have been 

directly opposed, and Gore would have won by gaining 45 

more electors. And at the same time, it is necessary to accept 

the fact that all 25 votes from Florida departed to Bush, while 

the majority of the voters considered Gore to be the better 

candidate than Bush. And the presence of a third candidate, an 

obvious outsider, confused Gore and the party of the 

Democrats in general, all the cards. 

 

THE TRUE NATURE AND SCIENCE OF THE 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Student:                                                       Supervisor: 

Nazirov Jamal Faig                                  Yelena Veliyeva  

Group: 602.18                                           
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Artificial intelligence is one of the most incredible and 

complex inventions in modern history. It plays a very 

important role in today's life. Banking and military systems, 

internet algorithms are now controlled by the AI. Its advantage 

over humans lies in efficiency and constancy. It is created to do 

a certain task. And this task is the point of its existence. Its 

processing powers are all concentrated on the goal. And if this 

goal is not achieved, then the AI is considered non-functional. 

Artificial intelligence is conceived as a very narrowly focused 

specialist. More effective it is, the better. Nothing more, 

nothing else. But since the AI was created, people were always 

wondering, what danger does it pose to us as a species. Movies 

like 2001: A Space Odyssey, Terminator, Matrix all show, how 

the artificial intelligence rises against mankind, which leads, 

eventually to a catastrophe. Since then people are always 

cautious with the artificial intelligence. Many scientists today, 

like Elon Musk and Stephen Hawking warn us about the 

potential danger that the artificial intelligence poses to 

mankind. But is it really that way? Is it so, that we shall fear 

this astounding invention? Is it a potential destroyer of the 

human race? By exploring the basis of this technology, we can 

really tell what the AI truly is. 

 

 

THE PERSPECTIVE TECHNOLOGIES IN THE 

FUTURE 

 

Master:                                                                  Supervisor: 

Kazimzade Rzabala                                    as.prof. G.Ahmadova 

I course, group A6118 

 

  We can make alternative energies more superior than 

other energy sources by using these technologies. 

  Solar panel satellites collect high tension solar energy 
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and reflect it onto collectors via immense mirrors and then turn 

them to Earth. They are divided into the laser and microwave 

solar satellites. We can gain more energy than terrestrial solar 

panels via these satellites because there are clouds, rain and 

night time in the Earth and these create difficulties to collect 

sun rays. But in space there are not those. So we can collect 

sun energy without obstacle. 

  Philips AE100 and AE 1120 radios have battery packs 

and it is not necessary to change them with the new one. They 

can store energy just rotating their handles and so they are 

environmentally friendly products. These radios also have an 

alarm and flashlight systems. They have USB charger, so we 

can charge our mobile phone and other devices by them. 

  When it comes to Mechanically Power Flashlights, they 

can be charged with shaking by hands.  

  iPhone “Reactor” is a hand-crank mobile phone charger. 

It also has a crank to store energy mechanically and has a thin 

generator.  

  ELF cars are the combination of mechanical and solar 

power systems. They are created by Organic Transit in 

America. There are some models with 1, 2 or 3 seats. These 

cars can charge only with sunlight about in 8 hours and only 

with rotating pedals charge in 2-3 hours. Just with using battery 

they are be able to go 16 miles (about 25.75 km.).   

  Oyster is a modern device based on tidal power. It can 

provide 2500 homes with electricity and produce 2.4 MW’s 

energy. They have two huge arms and one arm is fixed in the 

floor of the ocean. 

  Boeing Phantom Works and Boeing Phantom Eyes 

work with liquid hydrogen. Their weight capacity is 2000 

pounds and can fly with this load within ten days.  

  Flying Wind Farms are twice more beneficial than 

tower-based wind turbines. They can be raised 1000-2000 feet 

height from the ground and work the winds to 100 mph. We 
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also can equip these farms with the Wi-Fi system and they can 

dock themselves automatically too.  

      

Literature 
1. wikipedia.com 

2. alternative-energy-news.info 
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THE IMPACT OF TECHNOLOGY 

 

Student:                                                               Supervisor:                                                                                                                              
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I year,group 513.18    

                                                                                   

Technology  enhances rapidly, and comprehensively, that 

is difficult to pursue this prosperity at the same time. This 

massive improvement is mainly related to people, who explore 

new ideas, seek problems and sensible solutions, that are 

implemented to almost every corner of our lives, from transport 

to medical treatment services. 

Firstly, the traditional tuition methods are almost replaced 

by electronic facilities, such as online courses, gadgets with 

electronic ink, are the substitute for books. Online courses 

create conditions that, people do not have to leave their homes, 

nor waste time to search some information that they need on 

large library shelves. That feature creates a big comfort for 

teachers as well, so that they must not explain the same tutorial 

repeatedly. On the other hand, only delivering memorisable 

knowledge, without any experience and an impair eyesight 

may be accounted as disadvantages of this application. 

Secondly,technological solutions also make a vast 

difference in transport.For instance, crash avoiding 

systems,electric-powered vehicles are in progress. Crash 

avoiding systems are sophisticated devices with a variety of 
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sensors and microchips that built on a car and prevents it from 

dangerous situations instantly, by doing some precise 

calculations on data which comes from sensors, and harnessing 

all of the control of a car. Electric cars are environmentally 

friendly, alternative to gasoline-powered cars, but it can not 

penetrate to our lives thoughtfully,so inefficient energy storage 

in batteries may be caused to this problem. 

Finally, we should consider the influence of technologies 

on healthcare services as well. For example, internet makes 

easier to collect, and reach information for patients, and well-

engineered devices, which creates the ability to reveal, and cure 

illnesses early, thus it can save billions of lives. Scientific 

researches on genetic programming may increase our lifetime, 

change our characteristics, such as being more creative, or less 

stressed. It can even make us deathless, but for now, this idea 

seems nothing more than a scientific-fiction. 

Furthermore, these explanations are not quite sufficient to 

inform all the benefits and drawbacks of technology on our 

daily lives nowadays, but by proper using and being the part of 

this giant prosperity will bring us new opportunities. 

 

 

ETHICS WITH ROBOTS. 
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         Nowadays we can see a lot of astonishing prototypes of 

ideas such as autopilot, creating the articles with help of 2 

artificial intelligence on Wikipedia , Yandex assistant Alisa, 

with whom we can talk and even interact ourselves with 

different jokes, robot Sofia, which can imitate emotions and 

already has received the citizenship status of Saudi Arabia and 

so on. Let's focus on the last example. I want to talk to you 
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about ethics. Is it wise to give to robots the opportunity of 

imitating emotions, present to the human body and at the same 

time exploiting them for slave labor? Is it right to give to the 

robots the opportunity of making decisions in critic conditions 

where any action will depend on human’s life?  

         Let's illustrate one popular case. You are train-driver, 

who spends his typical work day and you approach the fork. 

According to the route you have to turn to the left. But at the 

left side, there are 5 people who lie on the ground and with 

whom the collision will be unavoidable. Also, you have the 

choice to turn to the right, but in the right way, you have only 1 

person, who lies on the ground too. So what would you do in 

such case? After listening to your answers, I hoped that most of 

you will make the choice in accordance with the logic of 

minimum victims. So let's a little bit change the situation. We 

have the same train, which is going by rails. The rails going 

under the bridge. You are on the bridge. There is a fat man on 

the cliff of the bridge who looks at the train coming side. The 

train is coming to the bluffs and you understand this. Unique 

chance to stop this train is to push the fat man over the bridge 

whose body will stop the train where we've got a lot of people. 

So now what would you do? Do you have some difficulties in 

answering or you just decided to kill this fat man? What's fun is 

that in this case we have to think with help of same logic of 

minimum violent, but for some reason, this question has 

created some problems. The answer to our confusion state of 

mind is very simple. It's all about of empathy. In both cases this 

feeling presented but in the second case, it was pronounced 

because of our direct contact with a human which changes 

everything. There was some real poll with a group of people 

which was related to the first case. As a result, nearly 90 

percent made a choice on the base of the logic of minimum 
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violent but others either chose to do nothing or they at first 

thought that they have to rescue this 5 victims, but then they 

had changed their mind and turned to the left and killed this 5 

lying people. But wait what would the robot do? Would he 

obey to the commands and would he kill this 5 person, or he 

had become a deviant?  

         This example was showed in one awesome 

cinematographic game as Detroit: Become Human. This game 

tells the story about not so far future where the robots of the 

next generation which call androids have become an essential 

part of most people's lives in the Detroit city. In the course of 

history, we see disclosure of such topics as love, losing work 

because of coming technologies, racism etc. But what most 

important at the end of the game each person begin to think 

what's the main thing of being human? Unfortunately, this 

question is not so easy and each individual has its own opinion 

about this.        

 

TIPS AND RECOMMENDATIONS ON 

CREATING MORE INTERESTING AND ATTRACTIVE 

PRESENTATION 

 

Student                                                          Supervisor 

Seyidov Mahmud Khanlar                           Muradlı L.D 

I course, group 510.18E 

 

 The reason why I have chosen this topic is I have seen 

some people having troubles with creating presentation that 

will draw audience attention and carry sufficent amount of 

information. However throughout the process we might make 

some mistakes which can ruin our desired performance. There 

are some necessities we must take into consideration in order to 

avoid these problems and also some tricks to make our 
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performance more attractive and convincing.  

Slides are amazing tools that allow us to display our topic 

and act as a trail guide which trigger something to be a visual 

to the point we are making. Sometimes we see brilliant and 

well organized presentations, but when it comes to creating it, 

we get frustrated because it requires too much effort. However 

it does not have to be like that. Here are the important things 

which I would highly recommend to keep in mind. Knowing 

the appropriate slide size is useful since different conferences, 

events require various slide count limit and ratio. It is also 

interesting to note that mainly used ratios are widescreen and 

standard which is respectively 16 by 9 and 4 by 3. The other 

fault that most presenters make is overusage of bullet points. It 

makes our audience bored of slides which we are trying to 

avoid in case we want to pursue success. But sometimes bullet 

points are necessary if we need to state results of experiment or 

something else. Keeping the text up above the screen is also a 

good idea especially if it is an important information. Putting 

graphs and tables in your presentation is a great way to 

introduce data to support your ideas. However there should not 

be too much information in a chart or table, as it can confuse 

the listener. To evade such confusion, showing the main points 

or differences would make it look more understandable. 

There is a couple of ways to decorate your slides in order 

to draw audience’s attention. One of them is having your own 

style. If we are having hard time with creating suitable design 

for slides, we can look through some other ones by visiting 

different sites such as, slideshare.net. Find the manner you like 

and adobt it too yourself.  The other tip which would be useful 

to know is creating a roadmap. By doing it you can let your 

viewers know where you are right now, how far along you are 

and take notes. But it is also helpful for a presenter himself as it 

supports him to memorize what he will be talking about later 

and what story,example or tip he is going to tell. The remaining 
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tricks are lightbox and “going dark” methods. In lightbox 

technique you can highlight one portion of your slide. For 

example if there is a lot of text going on and you want people 

to focus on one thing this trick will allure their attention to the 

exact point. “Going dark” tactic might come in handy if you 

want to tell a story or show an example about particular event  

and distract people from presentation so that they could focus 

on you. 

In conclusion, creating useful, fascinating presentation 

requires lots of patience and creativity 

 

 

ROBOTICS: DEVELOPMENT PROSPECTS 

IN THE WORLD 
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1. The history of the development of robotics 

The history of robotics originates from antiquity. After 

all, from time immemorial, people invented various devices for 

entertainment. The great mathematicians of antiquity created 

amazing mechanisms, which even nowadays are capable of 

evoking not fake delight. From those times to the present day, 

the desire to create a self-functioning mechanism has not faded 

away; on the contrary, it has only grown. The best scientists of 

the world are working on the creation of various types of 

robots capable of performing a variety of functions.  

2. What is robotics? 

Robotics is a science that studies the development of 

automated technical systems based on electronics, as well as 

mechanics and programming. The production of robots is one 

of the most developed branches of modern industry. Imagine 
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only, at the moment, thousands of robots are working in 

factories and enterprises, replacing the hard work of people. 

Automated manipulators have become an integral part of 

various industrial and scientific research. In addition, robots 

allow you to explore the space outside our planet, where there 

is no access to humans. 

3. Types of robots 

A brief history of robotics allows us to understand how 

rapidly this area is developing. Only a little more than 50 years 

have passed since the advent of the first robot, capable of 

performing several simple movements, before mass production 

of a wide variety of robotic mechanisms and machines. In 

addition, today there is a huge variety of household robots, 

allowing to significantly simplify the daily lives of ordinary 

people. 

Scientific activity in the development of robotics is very 

high. International conferences on robots are held every year, 

national and international scientific and technical meetings are 

held. Every year there is a huge number of robots that can 

replace people in the workplace, helping in everyday life, 

entertainment robots, and even robots working in medicine. 

4. Robotics Achievements 

5. Prospects for the development of robotics 

 

PRODUCTİON OF FUEL BRİQUETTES FROM HEAVY 

OİL WASTE 

 

Master:                                                    Supervisor: 

Abbasova Narmina                              as.prof. I.Khalafova 

Course 1,group R3348 

 

     Due to the presence of a number of shortcomings in the 

provision of fuel to the different regions of the Republic of 

Azerbaijan and in ensuring the environmental safety of the 
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country as a whole, the search for and creation of alternative 

fuel sources is one of the pressing problems of our time.  

     The importance of solving this problem was confirmed by a 

presidential decree of the Republic of Azerbaijan of October 

21, 2004, and was reflected in the State Program on the Use of 

Alterative and Renewable Energy Sources of the Republic of 

Azerbaijan.  

     This work is devoted to the actual problem of obtaining an 

additional type of fuel as oil coke briquettes. Studies have been 

carried out to improve the physicochemical properties, 

ecological demands and optimal use both in living conditions 

and in industry.  

      The objective of this work is to obtain oil-coke briquettes 

with high mechanical strength, low flash point, high 

combustion efficiency. For the study, coke breeze was taken as 

the basis; as a binder, a mixture of petroleum bitumen and 

pitch, which additionally contains an extract of selective 

purification of oils, asphaltite and paraffin.          

    With the rising cost of oil, reducing its reserves, alternative 

resources are becoming more common.The proposed oil coke 

briquette due to its high calorific value can be used as a fuel, 

both in industry and in everyday life instead of coal, coal 

briquettes and wood. 
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In connection with the depletion of oil reserves, the 

problem arises of finding alternative sources of carbon-

hydrogen raw materials for the production of motor fuels and 

other petroleum products. At the same time, the problem of 

utilization of various organic wastes is acute. Therefore, it is 

urgent to create a technology that allows you to efficiently and 

economically process various types of organic waste into 

petroleum products. 

As a raw material for the production of oil products, two 

main groups of organic waste can be used: waste oil and 

petrochemicals (oil sludge) and household waste. 

Waste oil and petrochemicals (sludge) can be recycled 

and disposed of by various means. 

Mechanical methods consist in mixing and physical 

separation of sludge with the extraction of petroleum products, 

water and solid residue. 

Thermal processing methods are based on combustion, 
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vapor-air gasification, pyrolysis, or plasma treatment to 

produce either gas, or heat, or electricity. 

Extraction methods consist in the selective solubility of 

petroleum products in organic solvents. 

Municipal solid waste (MSW) is a coarse mechanical 

mixture of various organic materials, differing in physical, 

chemical and mechanical properties and sizes. 

The proposed method of recycling by coking has the 

following advantages over the known methods of recycling: 

-coking is carried out without air access, which 

eliminates emissions of toxic gases (CO, NOx, SОx); 

-in the process of coking the raw material, a less deep 

thermal destruction of it takes place, which ensures a greater 

yield of liquid products; 

- application of the coking process provides a clear 

separation of the phases - solid, liquid, gas-shaped during the 

processing of waste 

Literature: 

1. Maragil R.Z. Trushkova L.V. Paukov A.N. The possibility 

of obtaining commodity oil products from industrial and 

domestic waste // News of universities. Oil and gas. 2003.-
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Plastic pollution is the congestion of plastic objects. 

Plastic pollution is one of the most difficult problems on the 

decision in the world. Already now we can give examples of 
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that how many animals, fishes and plants have suffered from 

plastic. Just imagine, by calculations of 2014 on the surface of 

the ocean there are 268 940 tons of plastic. It frightens, but also 

motivates. Motivates to solve a problem, or it will ruin us. Also 

I wanted to talk about Norway and Sweden. For example 

Norway is in the lead in plastic recycling. This country recycle  

97% of all plastic. In Norway there are special automatic 

machines in which people hand over plastic bottles and in 

exchange receive money. And what about Sweden? Since the 

childhood in Sweden accustom to the correct sorting of 

garbage according to garbage containers. What has it led to? 

To the fact that only 7% of all garbage go to dumps, and all the 

rest either is burned, or recycled. 45% of the electric power are 

provided with burning of waste. Thanks to the latest 

technologies which are at incineration plants, emissions in the 

atmosphere make no more than 1%. 

 

IS THE EXPLORATION OF UNIVERSE USEFUL? 

 

     Student:                                                 Supervisor: 

     Murtuzov Kamran Abbas                  Mammadova A.M. 

     II year, gr: BBA -017               

  

Conflicting  views exist as to whether or not there is  

a reasonable need for our exploration of the universe and 

spending all those vast resources for this cause.In  my 

opinion, space research must be continued as long as the 

aim is the safety of our planet. 

On the one hand,there are those who urge for 

exploration of cosmos. The principal reason they tend to 

cite is that we humans are genetically driven to make 

discoveries. Since ancient times, astronomers have 
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observed stars in the night sky, struggling to make 

accurate scientific calculations.Today,however,with the 

help of modern technology, we are closer than ever to 

unravel some of the greatest mysteries about the universe. 

This leads some individuals to feel that the universe is 

worth researching. 

On the other side of the debate, critics fiercely argue 

that space programs are nothing but a waste of resources. 

Sinc e the universe is infinitely large,they say, our 

persistence to explore the universe may cost us billions of 

dollars , without the outcomes scientists are hopping to 

achieve . According to NASA estimates, for instance, the 

long-awaited manned mission to Mars will cost a few 

hundred billion dollars.This money could be better spent 

to address urgent global problems, such as poverty and 

disease. Many therefore feel  that continuing space 

projects is unwise while the planet on which we live is 

stricken  by more pressing problems. 

My own view on the matter is that the funds spent 

on exploring cosmos are well deserved provided the 

acquired data can be helpful in detecting and 

counteracting potential threats to the Earth. For instance, 

by making an accurate calculation of the trajectory of a 

massive asteroid set to hit our planet, we could deflect or 

destroy the object using advanced technology , preventing 

a global catastrophe from happening.It is only under such 

circumstances that no one would underestimate the 

importance  of space ex ploration. 

As a recapitalization,there are good arguments for 

and against space programs, but I think the only rational 

reason for the large amounts of money and resources 

being  spent for this purpose would be to defend the Earth 

against threats from outer space. 
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USING 3D PRINTERS AS BIOMEDICAL 

TECHNOLOGIES. 

Student:                                                             Supervisor: 
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From begging of our days humanity trying to find the 

way how to make organs and prostheses that are individuali 

suit for each  person . After founding the 3D it becomes real. 

Very interesting area with a great pontential which gives us a 

chance to achieve a great results in dentistry,  surgery, 

prosthetics and other directions of medicine. 

Developing of those technologies would be great step for 

all type of medical sciences and humanity.   

 

 

TECHNOLOGICAL REVOLUTION IN MODERN 

ECONOMY 

 Student:                                                          Supervisor:  

 Najaf-zada Farhad                                           Gasimova N. I. 

 I year , gr: 712.18 

 

Since the technological revolution, much has changed in 

our lives. The revolution has influenced too many areas of 

human life and especially the economy. The changes in the 

world economy that followed the industrial revolution and 

automation have led to a significant expansion of the 

opportunities for the development of high-tech industries after 

the Second World War. Employment in the service and 

manufacturing sectors has become dependent on the degree of 

computerization and automation. 

Today, the economy is widely used such services as IP-

telephony, electronic marketing, e-brokerage services, etc. 

These novelties increase productivity, income, customers base, 
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the stability of the system and at the same time decrease the 

cost price of producible goods. It means that entrepreneurs gain 

more money and pay more taxes, thus government enlarge 

incomes and happens economic growth. Also, using the new 

technologies people can work at home, entrepreneurs will save 

money on rent, customers will save time spent.  

A large number of people think that these innovations 

can lead to bad consequences such as unemployment, 

depreciation of labor which ones also have own result in term 

of economic crisis. Also, manufacturers are supposed to 

instruct their staff new technologies and sometimes it is not 

affordable for them. Despite all these circumstances, today 

automation can only be considered the correct way to keep up 

with the times, not to lose their customers and enhance the 

company’s competitiveness. 

In my presentation, I am going to cover how can we use 

new technologies in economy and management in a way that 

will be beneficial not only for the businessman but also for the 

government and citizens. The government should inculcate 

technical education in our universities and in the future we will 

have graduates who will be able to use this knowledge in their 

lives. My aim is to inform people about these kind technologies 

because by using electronic devices, they are going to save 

their time which they can spend on their family. 

The reason I chose this topic is that I want my country to 

come to a new level in the usage of technology and move away 

from the old concepts. To not be considered as a country of 

merchants, but a highly developed country. 

 

UNIELL - LAPTOP, SMARTPHONE AND 

SMARTWATCH IN ONE DEVICE. 

Student :                                                       Supervisor : 

Naghizade Elshan                                     Aliyeva Gulshan 

I year, group 604.18E 
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Just imagine the future, where laptop, smartphone and 

smartwatch is only one device, and has size of the typical 

watch. This futuristic fantasy is already real. My project Uniell 

brings it all to our present life. Think of yourself going to work 

or university, and to get your work done you don’t need to 

carry a laptop. All you need is to press few buttons on your 

watch, then you have a fully-capable laptop. But how this 

incredible magic can be possible ? 

At first sight, it might look like an ordinary smartwatch 

(kind of AppleWatch), although it’s definitely not. You can 

clearly see two additional touchscreens curved through hinges 

around the bottom of the main screen.This feature turns my 

device into a smartphone. When we unbend those screens we 

obtain three conjugated screens, which form the 5-inch display. 

This “smartphone” is capable of doing all the stuff you do on 

your regular phones (like calls, texting) and it can run each of 

your favourite apps (Just open Application Store and here you 

go !). 

In addition, my innovative device has a compact 

projector module becoming a productive computer. Virtual 

keyboard and touchpad (mouse) pop-up on three conjugated 

screens and desktop is displayed via projector. You can use any 

surface (table, wall, floor & etc.) as a “monitor”. Undoubtedly, 

all the programs are supported (Word, Photoshop, Excel, 

games and etc.). Moreover, an unimanigable feature of this 

technology is that you carry your computer right on your wrist.   

All functionality you need to get your work done or to 

entertain yourself is right in your watch. One more 

unbelievable surprise is related to market price of this device, 

that will be only for 100$. Uniell costs 1/8 price of a laptop and 

a smartphone together. I truly hope, that in future customers 
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will love this invention and will enjoy working with it. 
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In this thesis I want to explain why I chose this topic and 

what I am going to present. Every chemist or the man who 

closely familiar with chemical or biological sciences knows the 

significance of pH balance to the whole environment including 

humanity. What is pH ? pH is defined as a logarithmic scale 

which specifies the acidity or basicity of any compound by 

measuring the hydrogen ion concentration.  The range of pH 

spreads from 0 to 14.0-7 is an acidic medium,7 is a neutral and 

7-14 is a base medium. 

Acids and bases strongly affect our environment by 

changing it. They occur in our environment mostly in soil and 

water. That is why it is of great importance to know the 

influence of pH balance. If the pH of water is highly decreased 

https://www.interaction-design.org/courses/mobile-user-experience-design
https://www.interaction-design.org/courses/mobile-user-experience-design
https://nptel.ac.in/courses/126104006/LectureNotes/Week-1_What%20is%20inside%20a%20Smartphone.pdf
https://nptel.ac.in/courses/126104006/LectureNotes/Week-1_What%20is%20inside%20a%20Smartphone.pdf
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or increased by side factors the aquatic organisms living there 

will inevitably die. It is recommended to hold a pH range of 

6.5-9.0.There are plenty of factors that can affect to pH: natural 

and artificial (man-made). The amount of chemicals and 

fertilizers can also deeply affect on soil pH. The proper balance 

lies between 5.5 and 7.5, so we ought to make an effort to 

check soil pH level regularly.  

A human body needs to sustain an optimal  pH balance to 

ensure the divers  processes inside your body occur without 

any problems. When pH level of your body becomes very low  

the condition is known as acidosis occurs as well as alkalosis 

when pH level is too high. There are many bad consequences 

of these diseases. 

 

E-COMMERCE  
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Ecommerce is a business field that deals with 

transactions conducted online. If you are selling or buying 

anything from the Internet you are actually involved in 

ecommerce. There are a lot of new online store merchants who 

try to increase sales and acquire lots of customers, but they do 

not know where to start and how to deal with. One of the 

biggest reasons is not having information about e-commerce 

terms. There are some e-commerce terms that every store 

merchant must know. 

1) A/B or “split testing” 

In order to realize better and more productive website, 

companies use two different versions of company’s website. It 

is known as A/B testing. 

2)  Affiliate marketing 
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When store merchants want to boost their sales, they 

make contract with online publishers. Online publisher shares 

their products, then they get paid per sale.  

3) B2B 

It is an e-commerce transaction where online stores sell 

products and services to businesses. 

4) Bundling 

It is the process of creating a package from similar 

related goods and sell them at a lower price. 

5) Email marketing 

For boosting sales companies create email lists and send 

products through people’s interest  

6) Point-of-Sale 

It is the process of adding and managing products, 

accepting payments with the help of an application. 

7) Search Engine Optimization 

When people use search engine bots like google, they 

just click the first page that bot found. Search Engine 

Optimization makes your website’s content easier for bots and 

increase your website’s rank. 

8) Shipping 

It is the process of delivering goods from the seller’s 

warehouse to the buyer that are bought online. 
 

Reference: https://conversio.com/blog/ecommerce-terms-

glossary/ 

 

CRYPTOGRAPHY 

 

Student:                                            Supervisor: 

Mustafayev Rufat                             A.S.Yunsurova 

II course, group 666.7E 

 

Cryptography. ‘What is Cryptography?’, ‘Do we need 

cryptography?’ and ‘How does it work?’ these are the 
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questions I’ll talk about.  

Well, cryptography is the study of techniques of secured 

communication between two, including third party. We can 

easily understand it by means of an example: Imagine we live 

in 18
th

 century. I want to send a letter to a friend of mine, but 

we can not be sure of the postman (somebody may pay him to 

get my letter). So my friend creates a box with two keys, one of 

them which only opens and the other only closes it. He sends 

the closing key to me, so if somebody even copies it, they‘ll be 

able only to close the box. I put my letter into the box and send 

it to my friend. That’s all. There is also a fact that we live in 

18
th

 century, how can he be sure that, the letter was sent by me. 

Again I create a smaller box with two keys I send the opening 

key of the little box to my friend. Next I put my signature into 

the small box and close it. So when my friend opens the box 

with my letter he’ll be able to open the small box with my 

signature as well. 

It was the brief information about how the cryptography 

works. Nowadays it’s a bit complicated, but the principle is the 

same.  

There are plenty of methods of encryption. Basically, all 

methods are divided into two groups: 

1. Substitution cipher 

2. Permutation cipher 

As I mentioned before there are keys of encryption, 

which are sometimes called methods of encryption. There are 

two types of keys: 

1. Symmetric key 

2. Asymmetric key 

When the key, which decrypts the message is the same as 

the key which encrypts it then it’s called symmetric key. If vice 

versa, asymmetric.  

One of the methods is called Caesar’s cipher. It is named 

after Julius Caesar, military general of Rome Republic. 
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But each cipher has its own vulnerability. So does 

Caesar’s cipher.  

There’s a method, which is called frequency analysis. 

The main principle of this method states that each language 

have the letters, which are more frequent than the others. For 

example, frequency analysis shows that the most frequent letter 

in English is ‘e’. 

Did you know that Morse code is also related to 

cryptography.  

One of the greatest achievements of cryptography Is 

Enigma Machine. It was invented at the end of World War I by 

German engineer. It is a rotor based encryption machine. For a 

long time, the working principle of this machine was a secret 

for the world. Later Alan Turing, English mathematician and 

logician, solved its working principle and changed the fate of 

the war.  

Nowadays Cryptography is the basis of internet security 

and all our bank operations and internet communication is 

provided by encryption.   

 

   

INTENSIVE APPLICATION OF 

COMPUTATIONAL ATTACK/DAMAGE DETECTOR 

SYSTEMS IN MILITARY FORCES, CAMPS, BORDERS 

AND DURING WAR 
 Student:                        Supervisor:  

 Yaminli Mehdi Yusif                            As. Pr. Yelena Valiyeva 

 I year,  group  690.18E 

  

Detectors receive signals in form of mechanical, 

electromagnetic waves and heat.  

Purpose: Automating and strengthening military defence, 

reducing human loss  

Signal reception of  Sound Activity Detection devices are 
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the first basic steps of noisy weapon fire detection. All physical 

properties of sound waves created by weapons as the bullet 

leaves them are measured and coded into the software of SAD 

devices for all available distances and environments, then 

saved in computational devices (Computers) for easy access 

and computations. Connected to main auto-aiming turrets, 

these little detectors can estimate the position and location of 

the enemy precisely and easily. Devices shall (SE – “shall 

requirements”) be installed 3-50m away from borderline or 

frontlines, and the distance between two devices should not be 

less than 500m. (Installation Requirement) They shall not be in 

the availability of being hacked or destroyed by enemy forces. 

Devices shall use cable lines to carry info for avoiding enemy 

distraction by electromagnetic waves and consume less heat 

not to get detected by heat sensors. (Security and Safety 

Requirement). Sound detectors shall use dense Nitinol in 

microphone capacitors. So, it will sustain intensive sound 

waves and will get its previous shape more quickly. 

(Scalability Requirement) Devices should have a direct 

connection to the commander to get order annulations or 

changes. (Serviceability Requirement) Devices should be 

designed as small as possible to increase transportability and 

installation speed. And they shall have great resistance to the 

negative effects caused by natural environment, such as 

weather, earth and etc.   

Electromagnetic detectors are much more concentrated 

on restricted and small important areas, such as dormitories, 

and buildings that are holding weapon and important info 

sources. These are wide-screen radars installed parallel to both 

building and enemy border (or “They shall be installed…”, 
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installation requirement). Difference between them and sound 

detectors is that the electromagnetic ones detect the attack if it 

has already reached the device. They can immediately detect 

harming pieces (such as bullets, cannonballs) passing through 

them, inform soldiers and members of military siege and 

activate self-defending auto-turrets. The system of devices is 

mainly designed for detecting silent shots, and especially any 

kind of distant attacks when buildings are not under human 

control. The thickness of the screen will be large as to use 

Doppler effect to detect direction, velocity, even size and shape 

of harming pieces as simple traffic radars do. Radars shall be 

attached by cameras to obtain the images of incoming fire. 

These detectors will also transfer obtained wave signal to its 

own computer, then to auto-defence turrets to activate them. 

Thermal sensors use optic heat wave sensors to get 

heatwave info from closer enemy borders. These devices can 

be applied very effectively to detect the silent shots fired by 

enemy snipers. But the sensors will not be able to get the info 

from shots precisely because of the high amount of speed given 

to pieces of bullets by attacking guns. Infrared waves coming 

from bullets will be affected by the velocity, and the frequency 

of the infrared waves will change. So, installing thermal 

cameras after electromagnetic detectors will give better data 

about it. The problem will be solved: As the electromagnetic 

detector will give the precise velocity to the main computing 

device, it will use the Doppler’s formula to find exact shape 

and size of it by the help of data obtained from heat sensors. 

Thermal pictures and all of the gained data can be saved and 

stored in the main computing device. 
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    All of us could apply math to our social life. There are 

several theories in math and contrasting field of science that 

assist our decision-making process. The most powerful theory 

is Game Theory which was introduced by mathematician John 

Neumann and economist Oskar Morgenstern. 

In this theory game doesn’t mean just as we think 

normally. A game is an interaction among various competitors 

in condition of every players` payoff is influenced by other 

people`s decision. Overall, Game Theory has various 

implementation such as war, psychology, politics, business and 

economics. 

Furthermore, game theory has lots of species, most 

extensive ones are cooperative and non-cooperative games. 

Simply cooperative game theory deals with coalitions, groups 

of players and how they agreed to do business in common 

toward mutual target. Cooperative games have several axioms 

such as marginal contribution. It means that the contribution of 

each player is calculated with gains and loss which caused by 

removing them. We should also take into account that 

interchangeable players have the same valuation and 

counterfeiter members do not have any value. To make it clear, 

the same amount of contribution of two parties should be 

rewarded equally but if they do not contribute in any way then 

they must obtain nothing. In addition non-cooperative games 
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handle mutual players and how individuals deal with each 

other to reach their own goals. One of the best instances to 

non-cooperative games is Rock-paper-Scissors game. 

Neoclassical economics struggle to figure out 

expectations of entrepreneurs. So Game Theory is concerned 

directly with market process. Game Theory is mainly used to 

comprehend oligopoly behavior of different institutions such as 

price-fixing and collusion. Key concept of this theory is Nash 

Equilibrium which is introduced by American mathematician 

John Forbes Nash in 20
th

 century. According to the Nash each 

competitor makes a choice that authorizes them better off 

without the effect of opponents` decisions. It should be 

mentioned that Nash was awarded with Nobel price due to his 

contribution to the economics. 

To sum up , Game Theory is recent theory and must be 

developed. Scientists consider Game Theory as opposite 

hypothesis of Adam Smith. It is not surprising, because this 

theory works with how to reduce competition risks which is 

core concept of market systems.       

 

ABOUT SOME TECHNOLOGICAL 

BREAKTHROUGHS 

 

Student:                                                     Supervisor: 

Agatalibova Medina Vahid                     A.R.Babayeva 

1 year, group 682.18e 

 

In the 21st century IT and other industries work together 

to find some new ways to automatize our tasks and make them 

easier. For example we have many applications in medicine 

which save our lives every day. Day by day we become closer 
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to reaching our aim.  My research is about the newest projects 

and technologies: 

Project Loon: About 4 billion people in the world don’t 

have ability to use Internet. Project Loon is a Google project 

that involves sending hot air balloons to the stratosphere in 

order to deliver Wi-Fi access to underserved areas.  

Braingate: John Donoghue and his team have developed 

method, which allows us to manage devices by brain power. 

His device uses thought to move objects. This was first used on 

disable people. Many of them have a break between their brain 

and the rest of their nervous system. As a result they thought 

don’t go anywhere. The BrainGATE is bypass the broken 

connection. 

 “Somatic cell genome editing” program: Nowadays, 

more people are born with genes which increase the risk of 

death. The NIH  Common Fund established technologies which 

allow “cut” harmful genes, add new ones and turn on or off 

existing ones. Unfortunately this procedure cannot give us 

100% correct result yet. 

Super materials: Graphene is a new material, which 

contains only one layer of carbon atoms. It stretches easily, it 

has thermal conductivity and it is 200 times harder than steel. 

We can use it to make computers and armored equipment. For 

example, Zolo Liberty earphones are made from graphene and 

they are fully wireless, and a Spanish sports equipment 

company called “Catlike” uses graphene to produce cycling 

helmets. 

4D printers: Both of 3D and 4D do the same task- print 

materials or special things- but 4D objects are able to change 

their shape under external impact. With 4D printers we can 

have a book which could automatically flatten itself for 

packing once it was impacted by some stimuli. For example, 

water or heat. It will be really useful in future smart grid of 

plumbing with pipes. 
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Web pages: https://www.braingate.org/ 

https://www.graphene-info.com/introduction 

https://loon.co/ 

 

 

EJECTION FROM AIRCRAFT.  RESCUE CAPSULE OF 

PLANE. 

Student:                                                 Supervisor: 

Naghiyev Emil Gabil                           b/m Veliyeva E.A. 

Ist year, group 690.18E 

 

Rescue capsule –  this is the closed device, intended for 

saving pilots from flight apparatus in complicated emergency 

situations. In test operations unsinkablesealed capsules are used 

to allow pilots bail out without spacesuits and parachutes.  

There are two schemes of capsular rescue:    

1) Separate cabin for crew - It was believed that this 

type of rescue would be easier and more convenient for pilots 

and would take less time than  ejection seats or capsules’ 

development period. Cabin had to provide high durability and 

less overload while flight period. 

Practical use ofemergency system while escaping aircraft 

with the aid of separate cabin is a complex event. Wires, 

mechanical connections and equipment of airborne system 

must satisfy the requirements of normal operation and high 

reliability under essential conditions, but the process of 

detaching of capsule must be performed in a split-second. 

2)   Laucnable individual hermetic closed capsule for 

pilot - Hermetic closed catapult devices increase efficiency of 

the use of open ejection seats. It blocks a pilot and a seat with 

https://www.braingate.org/
https://www.graphene-info.com/introduction
https://loon.co/
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special shield together and allows a spilot  to use more diverse 

equipment that enhances safety since launching till landing. 

Practical usage gained hermetic escaping capsules that 

preserve pilot from interacting with dynamic pressure, 

aerodynamic heating, partly from overloads that aircraft gets 

while braking. In addition, hermetic capsules allow to perform 

flight without spacesuit. It’s individual parachute provides safe 

landing. 

Finally, due to modern technology and complex 

computer systems it is possible to implement such difficult 

operation and devices. Such as escaping capsules, emergecny 

cabins and so on. 

 

COMPUTERTECHNIC 

 

Student:                                                                Supervisor: 

Abdullayev Rafat Rasim                                  Huseynzada Kh. 

I st year, group 651.18 

 

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 Computers 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 bei den 
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meisten Ingenieurdisziplinen sind auch mathemathische und 

wissenschaftliche Kenntnisse für Informatiker erforderlich. 
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