
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 

“Maye və qaz mexanikası” şöbəsinin 

2017-ci ili üçün elmi və elmi-təşkili 

HESABATI 

Mövzu: HETEROGEN MAYE AXINLARINDA SƏRHƏD QATLARIN QEYRİ-

STASİONAR PROSESLƏRƏ TƏSİRLƏRİNİN TƏDQİQİ  

Hesabat dövründə plana uyğun olaraq “Maye və qaz mexanikası” şöbəsində 

tədqiqat işləri aparılmış, qeyri-Nyuton neftlərin reoloji parametrlərinə sərhəd 

qatının təsiri, axınlarda temperatur köçmələrinin qeyri stasionar proseslərdə rolu, 

temperatura ilə təsir etdikdə, sürüşmə gərginliyin ilkin qiyməti və mayenin 

özlülüyün dəyişilməsində yaranan uyğunsuzluqlar, maye axınlarında qaz yaranma 

prosesinin modelləşdirilməsi, qazlı maye axınlarında elektrokinetik proseslərin qaz 

yaranmalarına təsirlərinin tədqiqi, qabarcıqlı maye daxilində həyacanlanmaların 

yayılması ilə əlaqədar məsələlər həll edilmişdir. 

İş 1. Qeyri-Nyuton neftlərin reoloji parametrlərinə sərhəd qatının 

təsirlərinin tədqiqi. İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Pənahov Q.M., t.e.n. 

Abbasov E.M., r.ü.f.d. Rəsulova S.R.  

 Qeyri-Nyuton neftlərin reoloji parametrlərinə sərhəd qatının təsiri tədqiq 

olunmuşdur. Bu təsirlərin təzahürü neftin reoloji parametrlərinə və tətbiq 

proseslərində kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin dəyişilmələrinə gətirib çıxardır. 

İşdə, boruların gətirilmiş "açıqlıq" sahəsinin qeyri-Nyuton neftlərin reoloji 

xüsusiyyətlərinə təsirinə baxılmışdır. Reoloji parametrləri qiymətləndirmək üçün 

l/d100 və “kənar” effektləri gözləməklə müxtəlif diametrli borular seçilmişdir.  

 Eksperimentlər nəticəsində boruda sərhəd qatının müxtəlif gətirilmiş və 

temperaturun sabit qiymətlərində qeyri-Nyuton neftlərin reoloji xüsusiyyətlərinə 

təsirlərinin eyni olmadığı müəyyən edilmişdir.  
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Alınmış nəticələr Azərbaycanın neftqaz yataqlarında və boru kəmərlərində 

(Bakı-Ceyhan) çıxarılan və nəql edilən karbohidrogenlərin reoloji parametrlərin 

düzgün qiymətləndirilməsi üçün vacib şərtlərdən olar. 

 

Şək. 1. Boruların gətirilmiş L/S qiymətinin diametrindən asılılığı 

 

 Bu istiqamətdə bir məqalə çapdan çıxarılmışdır: 

1. Панахов Г.М., Исмайлов Ш.З., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р. Влияние 

пристенных эффектов на реологические параметры неньютоновских нефтей // 

Азербайджанское нефтяное хозяйство, №2, 2017. - C.45-49 

İş 2. Heterogen maye axınlarında qaz yaranma prosesinin 

modelləşdirilməsi. İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Pənahov Q.M., r.ü.f.d. 

Ağayeva G.R., r.ü.f.d. Yüzbaşiyeva A.O. 

 İşdə temperatur və struktur dağıdıcı əlavələrin qeyriNyuton neftlərin reoloji 

parametrlərinə təsirləri tədqiq olunmuşdur.  

 Tərkibində asfalten-qətran komponentləri olan karbohidrogen mayelərdə 

nəqllə əlaqədar gedən proseslərdə bir sıra xarakterik termoeffektlərin olması 

müşahidə olunur. Aparılan bir sıra eksperimentlər nəticəsində müəyyən edilmişdir 

ki, temperaturla təsir etdikdə neftlərin reoloji xüsusiyyətlərin dəyişilməsi əsaslı 
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dərəcədə statik və həm də dinamik şəraitdə qızdırma tempindən asılıdır. Bu cür 

şəraitdə, temperatura ilə təsir etdikdə, sürüşmə gərginliyin ilkin qiyməti və mayenin 

özlülüyün dəyişilməsində uyğunsuzluq yaranır. 

 

Şək. 2. Temperaturun Т başlanğıc sürüşmə gərginliyinə 0 (1) və özlülüyə  (2) 

təsiri (borunun diametri d = 4 mm) 

 Həmçinin müxtəlif temperaturalarda neftlərə struktur dağıdıcı polimer əlavə 

edildikdə onların reoloji parametrləri qeyri bircins dəyişdiyi müəyyən edilmişdir.  
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Şək. 3. Dinamiki özlülüyün poliizobutilenin konsentrasiyasından (С) asılılığı 

İki məqalə çapdan çıxmışdır: 

1. Панахов Г. М., Аббасов Э. М., Юзбашиева А.О., Расулова С. Р., 

Мусеибли П.Т. Тепловое и химическое воздействие на реофизические 

свойства неньютоновских нефтей // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 

№5, 2017.  

2. Gadjiev T., Aliev S., Panahov G., Abbasov E. Placement of wells as a method 

of oil field development control // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math., 

2016, Issue 82, pp. 94-97. 
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İş 3. Qazlı maye axınlarında elektrokinetik proseslərin qaz yaranmalarına 

təsirlərinin tədqiqi.  

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Pənahov Q.M., t.e.n. Abbasov E.M., 

Müseyibli P.T.  

 Mövzu ilə əlaqədar işdə, elektrikkeçiriciliyə malik qazlı maye sistemlərində 

axında yaranan elektrostatik potensialın qaz qabarcıqlarının yaranması və 

genişlənmədə radiusunun dəyişilməsinə təsirinə baxılmışdır. 

 Ümumi şəkildə, bu proses aşağıdakı tənliklər sistemi şəklində yazılır: 

 

                                                         div v1=0      (1) 

                                            𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=  −𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 + 𝑗 × 𝐸     (2) 

                            𝜌𝑐 (
𝜕𝑇1

𝜕𝑡
+ (𝑣1∇)𝑇1) = −𝑑𝑖𝑣𝑞1 + Φ + 𝑞𝑣    (3) 

                                               
𝜕𝜌2

0

𝜕𝑡
+div(𝜌2

0𝑣2)=0      (4) 

                                  𝜌2
0 (

𝜕𝑣2

𝜕𝑡
+ (𝑣2∇)𝑣2)=-grad𝑃2     (5) 

                        𝜌2
0 𝑑

𝑑𝑡
(𝑢2 +

𝑣2
2

2
) = −𝑑𝑖𝑣𝑞2 + 𝑑𝑖𝑣(𝑃2𝑛𝑣2)    (6) 

                                            𝑃2 = 𝜌2
0𝑅2𝑇2       (7) 

                                     j=E,           𝑞𝑣=𝑗2 𝜎⁄       (8) 

 

(2) hərəkət tənliyin və mexaniki tarazlıq şərtlərini nəzərə almaqla qabarcıqların 

dinamikası aşağıdakı şəkil alır: 

𝑎
𝑑2𝑎

𝑑𝑡2
+

3

2
(

𝑑𝑎

𝑑𝑡
)

2
+

𝜎𝐸2

𝜌
𝑎 

𝑑𝑎

𝑑𝑡
 +2

Σ

𝑎
=

𝑃2𝑎(𝑡)−𝑃∞

𝜌
 

burada, Σ − səthi gərilmə əmsalı, 𝑃∞ - mayenin sonsuzluqdakı təzyiqidir, a(t) – 

qabarcıqların radiusudur. Bu tənlikdə 𝑃2𝑎(𝑡) və a(t) naməlum kəmiyyətlərdir.  

(1) - (8) tənliklər sistemi üzərində müəyyən çevrilmələr apararaq, alınan yeni 

tənliklər sistemini qabarcıqların dinamika tənliyi ilə birlikdə həll edərək, E elektrik 

sahəsinin qabarcıqların radiusuna təsirini təyin etmək olur. 
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 Alınmış tənliklər sistemini ədədi üsulla həll etməklə, qabarcıqların 

radiusunun dəyişilməsi qiymətləndirilir. 

 Qazlı maye axınlarında elektrokinetik proseslərin qaz yaranmalarına təsirləri 

tədqiq edilmiş, alınmış nəticələr boru kəmərlərində, kimya və hemodinamika 

məsələlərinə tətbiq oluna bilər. 

 

  

Şək. 4. Qabarcığın radiusunun müxtəlif elektrik potensiallarında zamandan olan 

asılılığı 

1. Panahov G.M., Abbasov E.M., Guseynov V.G., Museibli P.T. Regulation of 

pipeline transport of heterogeneous systems in condition of  uncertainty of 

initial parameters // XXİX İnternational Conference “Problems of decision 

making under uncertainties”, Ukraine,2017, p. 97-98. 

2. Panahov G.M., Museibli P.T. Influence of the electrostatic potential on the 

dynamic of gas evolution // Sumqayıt Dövlət Universitetinin  yaradılmasının 

55 illiyinə həsr edilmiş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxaq 

Elmi Konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 2017, 

s.122. 

Iki məqalə çapa hazırlamışdır. 
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ELMİ-TƏŞKİLİ İŞLƏR 

Şöbənin əməkdaşları t.e.n., dos., a.e.i. Eldar Abbasov, riyaziyyat üzrə fəlsəfə 

doktoru, b.e.i. Afət Yüzbaşiyeva, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, b.e.i. Sevinc 

Rəsulova şöbənin seminarlarında yeni alınmış nəticələr haqqında çıxışlar etmişlər. 

Şöbənin əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının yanında Elmin 

İnkişafı Fonduna 3 qrant layihəsi hazırlayıb təqdim olunmuşdur: 

1. Ətraf mühitin karbohidrogen məhsulları ilə çirklənməsi proseslərinin 

riyazi modelləşdirməsi və yaranan fəsadların aradan qaldırılması 

yollarının işlənməsi; 

2. Axınlarda yaranan qeyri stasionar halların boru kəmərlərinin iş 

proseslərinə təsirinin nəzəri və praktiki əsaslarının işlənməsi; 

3. Binar sistemlərin axınlarında qaz ayrılmalarına daxili təsirlərin tədqiqi və 

uyğun riyazi modellərin qurulması. 

Şöbənin əməkdaşları SOCAR-ın Elm Fondu elmi tədqiqat, innovativ 

layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə elan olunmuş müsabiqədə iştirak edirlər. 

Müsabiqəyə  

4. “Qeyribircins laylarda qalıq neftlərin sıxışdırma prosesini 

optimallaşdırmaq üçün yeni hidrodinamik üsulun işlənməsi” bir qrant 

layihəsi təqdim edilmşdir. 

 Hesabat zamanı AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov və t.e.n., 

dosent Eldar Abbasov AMEA-nın təsis etdiyi ANAS Transactions (Mexanika 

buraxılışı) jurnalının baş redaktoru vəzifəsini yerinə yetirərək nəşrin üçüncü 

nömrəsinin hazırlamasına və buraxılmasına rəhbərlik etmişdir.  

Jurnalın 3-ci nömrəsi başa çatdırılmışdır. 
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Hesabat zamanı AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov Rusiya Federasiyası 

Ufa şəhəri Ufa Dövlət Neft və Texnika Universitetində ezamiyyətdə olmuşdur. 

Universitetdə rektoru prof. Ramil Baxtizin və Universitetin elmi Şurasında olan 

görüşlərində birgə elmi-texniki əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunmuş və 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun «Maye və qaz mexanikası» şöbəsində 

yaradılan yeni texnologiyaların Başqırdıstan neft-qaz yataqlarında tətbiq olunası və 

bununla əlaqədar bir neçə işin Universitetin növbəti ilin elmi-tədqiqat planına 

salınması qərara alınmışdır. 

Bu işlər: 

1. Karbohidrogenlərin qalıq ehtiyatlarının çıxarması məqsədilə neftlə doymuş 

laylara qazqenerasiya olunan sistemlərlə ünvanlı təsir üsulunun işlənməsi və 

tətbiqi; 

2. Neftçıxarma quyularının istismar xüsusiyyətlərinin izole etmə və qazyaratma 

tərkiblərlə tənzimlənməsi üçün intensifikasiya üsulları; 

3. Qazın desorbsiyasını təmin etmək üçün laydaxili karbon qazı yaratmaqla 

qazdinamik texnologiyanın işlənməsi; 

4. Özlü-elastiki kompozit tərkiblərlə boru kəmərlərinin tənzimlənməsi 

texnologiyasının işlənməsi. 

Şöbənin əməkdaşları AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov və t.e.n. 

Eldar Abbasov "EcoWorld" Beynəlxalq Ekologiya Mükafatı uğrunda müsabiqədə 

iştirak etmək üçün Layihə təqdim etmişlər.  

Təqdim edilən layihədə neftqaz çıxarmada səmt qazın havaya buraxılması və 

yandırılmasının qarşısının alınması üçün yeni texnologiya təklif olunmuşdur. 

Müsabiqənin keçirilməsi ekoloji problemlərin həlli, biomüxtəlifliyin 

qorunması, əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi, ekoloji tarazlığın bərpa 

edilməsi məqsədi daşıyır. 
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Hesabat zamanı AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov AMEA RMİ müdafiə 

şuralarında ilkin müzakirələrə rəhbərlik etmişdir. O, RMİ və ADNSU-də müdafiə 

şuraların üzvüdür. 

 AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov BDU-nin «Nəzəri mexanika 

və bütöv mühit mexanikası» kafedrasının yanında Dövlət imtahan komissiyasının 

sədri kimi fəaliyyət göstərir və həmin kafedrada dərs deyir. 

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov “Azərbaycan Neft 

Təsərrüfatı” və “Nefteqazovoye delo” jurnallarında redaksiya heyətin üzvüdür. 

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov AMEA-nın Neft və Qaz 

İnstitutunun Elmi Şurasının üzvüdür. 

T.e.n., dosent Eldar Abbasov ADNSU nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.141 və 

Geologiya və Geofizika İnstitutunu D 01.081  dissertasiya şuraların yanında elmi 

seminarların üzvüdür. 

R.ü.f.d. Afət Yüzbaşiyeva Bakı Dövlət Universitetində “Tətbiqi riyaziyyat və 

informatika” kafedrasında saat hesabı ilə dərs aparır. 

Tətbıq işləri: 

2017-ci il iyun ayında şöbənin əməkdaşları AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani 

Pənahov və aparıcı elmi işçi Eldar Abbasov Çinin “New Horizon” şirkətinin dəvəti ilə 

Pekin və Tiyançın şəhərlərində olmuş, layların neftveriminin artırılması ilə əlaqədar 

texnologiyalarla əlaqədar müzakirələr aparmışdır. Səfər çərçivəsində həmçinin RMİ 

və Çin şirkətləri arasında əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunaraq “Maye və qaz 

mexanikası” şöbəsində yaradılan innovativ işlənmələrin ÇXR-nın yataqlarında və 

Çin şirkətləri tərəfindən yaradılmış proqram paketlərinin Azərbaycanın neftçıxarma 

müəssisələrində tətbiq edilməsi planlaşdırılmışdır. 

2017-ci ilin iyul ayında şöbənin əməkdaşları AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani 

Pənahov və aparıcı elmi işçi Eldar Abbasov ÇXR-da olaraq Petrochina neft şirkətinin 

Bohai Bay dəniz yatağında yaradılmış texnologiyanı mədən şəraitində tətbiq 
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etmişlər. 10 gün ərzində çətin dəniz şəraitində layda qaz yaratmaqla sıxışdırmada 

effektivliyin artırılması texnologiyası realizə olunmuşdur. Texnologiyanın tətbiqi 

nəticəsində təsir olunan ətrafdakı istismar quyularından əlavə olaraq 3700 t neft 

əldə olunmuşdur. 
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b) 

Рис. 5. ÇXR neft yatağında yeni texnologiyanın tətbiqindən sonra istismar C08 (a) 
və C37 (b) saylı quyuların göstəriciləri 

 

Hesabat dövründə 5 məqalə və 2 konfrans materialları çapdan çıxmış, 2 

məqalə çapa qəbul olunmuşdur. 

1. Панахов Г.М., Исмайлов Ш.З, Юзбашиева А.О., Расулова С.Р Влияние 

пристенных эффектов на реологические параметры неньютоновских нефтей 

//Азербайджанское нефтяное хозяйство, №2, 2017. Баку, стр.45-49 

2. Панахов Г. М., Аббасов Э. М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р., 

Мусеибли П.Т. Тепловое и химическое воздействие на реофизические 

свойства неньютоновских нефтей // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 

№5, 2017. Баку. 

3. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Аббасова Э.М. Влияние физико-

химических свойств и обводненности пластового флюида на эффективность 

газлифта // Нефтяное хозяйство, №6. 2017. – С. 72 – 76. 
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4. Gadjiev T., Aliev S., Panahov G., Abbasov E. Placement of wells as a method 

of oil field development control // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math. 2016. 

Issue 82. P. 94-97. 

5. Panakhov, G.M., Abbasov, E.M., Gadjiev, T.S., and Bakhtiyarov, S.I. (2017). 

Rheological Features of Structural-Forming Disperse Systems. I-manager’s Journal 

on Mechanical Engineering, 7(3), 1-9. https://doi.org/10.26634/jme.7.3.13576 

6. Panahov G.M., Abbasov E.M., Guseynov V.G., Museibli P.T. Regulation of 

pipeline transport of heterogeneous systems in condition of uncertainty of initial 

parameters // XXİX İnternational Conference Problems of Decision Making under 

Uncertainties, Ukraine, 2017, p.97-98. 

7. Panahov G.M., Museibli P.T. Influence of the electrostatic potential on the 

dynamic of gas evolution // Sumqayıt Dövlət Universitetinin  yaradılmasının 55 

illiyinə həsr edilmiş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq Elmi 

Konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 2017, s. 122. 

8. Panakhov G.M., Abbasov E.M., Yuzbashieva A.O., Guseynov V.G. Control 

of the disturbances development in the boundary layer under the flow of 
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