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ELMI-TƏŞKILI HESABATI 

Mövzu:  Maye və qazlarda yaranan köçmə hallarının qeyri stasionar 

proseslərə təsirinin tədqiqi 

İş 1.   Maye axınlarında elektrokinetik halların qeyri-stasionar 

proseslərə təsirlərinin tədqiqi 

Mərhələ 1: Məhlulların keçiricilik xüsusiyyətlərinin və ion qarşılıqlı 

təsirlərinin tədqiqi 

 

Hesabat dövründə plana uyğun olaraq tədqiqat işləri aparılmışdır.  

Aparılan bir çox tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, çoxfazalı 

fluidlərin süzülməsi və axınları, qeyri stasionar xüsusiyyətləri ilə xarakterizə 

olunur. 

Süzülmədə belə xüsusiyyətlərin yaranmasına əsas səbəb fiziki proseslərdən 

əlavə fiziki-kimyəvi və elektrokinetik göstəricilərin təsirlərinin olmasıdır. 

Aydın olduğu kimi qazlı mayelərdə və başqa qatışıqlarda termobarik 

şəraitdən asıllı olaraq həmişə axın və süzülmələrdə sürətin periodik və təsadüfi 

rəqsləri olur. 

Bunlar kavitasiya, adsorbsiya, qaz mikrohissəciklərin böyüməsi və s. 

nəticəsində yaranır. Bir çox tədqiqatlar nəticəsində həm də təsdiqlənmişdir ki, rəqsi 

hərəkət süzülmədə yüklərin (elektrik) bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətindən də 

əmələ gəlir. 

Hesabat dövründə flüidlərdə kolloid və hissəciklər ion şəklində olduqda 

yüklərin bir-birinə təsiri ilə əlaqədar elektrokinetik hallar tədqiq olunmuşdur. 

Tədqiqatlar keçiriciliyi k=0.08 mkm2 olan qum tozu doldurulmuş horizontal 

boruda sabit təzyiqlər fərqində (∆P=4 kPa) süzülməyə baxılmaqla aparılmışdır. 

Eksperimentlər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, elektropotensialın (∆φ) və 

NaCl əlavə edilmiş texniki suyun zamana görə sərfi (Q) stoxastik və periodik 

rəqslərlə müşahidə olunur. Q(t) xarakteristikasının dəyişilməsi elektrolitin 
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konsentrasiyasından asıllı olub, onun suda miqdarı çox olduqda məhlulun elektrik 

keçiriciliyi çox, dielektrik keçiriciliyi isə az olur. Həmçinin məsaməli mühitdə 

müxtəlif sürətlərdə yuklərin növündən (+ və -) asıllı olaraq ion və kolloid 

hissəciklərin istiqamətlənməsinin müxtəlif olması təsdiqlənmişdir. 

Müxtəlif sürətlərdə süzülmədə bu hissəciklər müxtəlif qütbləri nəticəsində 

həcmi elektrik yüklər yarada bilir. Çıxışda yığılan eyniadlı yüklər «tıxıcı» effektlər 

yarada bilir ki, bunun nəticəsində sərfin azalması və hərəkət edib çıxdıqda isə 

sərfin çoxalması müşahidə olunur. 

Bu proses konfliktlərin dinamikası ilə, yazılmış və çıxışın açılma 

dərəcəsindən asıllı olaraq süzülmə modelində eksperimental tədqiq olunmuşdur. 

Tədqiqatlar davam etdirilir. 

İş 2. Xarici mühitin təsirləri nəzərə alınaraq maye axınlarının tədqiqi 

Burada stasionar axın proseslərinə temperatur və təzyiq dəyişilmələrinin 

təsirləri tədqiq olunmuşdur. 

İş 3. Heterogen mühitlərdə flüidlərin süzülməsində qeyri stasionar 

halların tədqiqi 

Məsaməliliyi və keçiriciliyi ilə müxtəlif massivə malik olan məsaməli 

mühitlərdə flüidlərin süzülməsi bir sıra qeyri stasionar hallarla müşayət olunur. 

Burada hidrodinamik qüvvələrlə kapilyar qüvvələrin bir-birinə nisbətinin 

müxtəlifliyi bu istiqamətdə daha çox özünü biruzə edir. 

Belə bir halda məsaməli mühitlərdə süzülmədə mobil və immobil zonalar 

yaranır. Layda təzyiq paylanması müxtəlif olur. Bütün bü proseslər hesabat 

dövründə tədqiq obyektləri olmuş və bu istiqamətdə yaranan məsələlər nəzəri həll 

olunmuşdur. 

İş 4. Karbohidrogen mayelərdə özlülükdə anomallığın tədqiqi 

Neft və neft qarışıqları axın və süzülmələrdə gərginlik dəyişilmələrinə məruz 

qalır. Müxtəlif strukturları ilə seçilən bu cür karbohidrogen mayelər təsir edilən 

gərginlikdən asıllı olaraq dayanaqsız axın dinamikası ilə seçilərək. Bu, özünü 

əsasən özlülüyün gərginlikdən asıllı olaraq dəyişilməsində göstərir. 
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Hesabat dövründə bu istiqamətdə eksperimental tədqiqatlar aparılmış, neft 

və neft qarışıqlarında özlülüklərdə eyni zamanda artım və azalmanın yaranmasının 

müşahidə olunması təsdiqlənmişdir. 

Tədqiqatlar davam etdirilir.  

İş 5. Kanallarda burulğanlı axının tədqiqi 

Tədqiqatdar zamanı kanallarda burulğanlı axının analizi üçün Reynolds 

Qısaqapanma modellərinin müxtəlif variantlarına baxılmışdır. Sərhəd şərtləri 

daxilində kəsilməzlik tənliklərinin köməyi ilə divar zonasında burulğanlı axının 

strukturu analiz edilmişdir. 

Mövzu üzrə işlər davam etdirilir. 

Şöbədə həmçinin ARDNŞ-nin “Böyük dərinliklərdə yerləşən mürəkkəb 

geoloji-fiziki xüsusiyyətlərə malik karbohidrogen yataqlarında neftveriminin 

artırılması üçün yeni üsulların hazırlanmasının elmi əsasları” mövzuda qrantı 

üzərində tədqiqatlar aparılmışdır.  

Tətbiq işi: “Neftçıxarmada asfalten-qətran-parafin (AQP) çöküntülərinin 

qabağının alınması üçün yeni texnoloji üsülların işlənməsi” mövzu üzrə 

laboratoraya sınaqları davam edilmişdir. 

Laboratoraya sınaqlarda qurğuda qızdırıcı element kimi diametri 43 mm 

olan xüsusi polad boruya yerləşdirilmiş gücü 1000÷2000 Vt və 230 V gərginliyə 

malik diametri 10 mm və uzunluğu 800-1000 mm olan TEN-lər istifadə 

olunmuşdur. 

TEN-nin müxtəlif qızdırma vaxtlarından asıllı olaraq temperatur  

dəyişilməsinə baxılmışdır. Yağ üçün olan qızdırıcı TEN 1,5; 2,0 və 4,0 dəqiqə 

ərzində qızdırılmış, polad borunun səthində temperatur dəyişilməsinin dinamikası 

çıxarılmışdır. 
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