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ELMI-TƏŞKILI HESABATI 

Mövzu: Heterogen maye axınlarında sərhəd qatların qeyri-stasionar 

proseslərə təsirlərinin tədqiqi. 

Hesabat dövründə plana uyğun olaraq 4 tədqiqat işləri aparılmışdır: 

İş 1 Axın və süzülmələrdə hidrodinamik parametrlərə elektrokinetik 

proseslərin təsiri, onların tənzimləmə əsaslarının işlənməsi. 

Hesabat zamanı heterogen maye axınlarında hidrodinamik parametrlərdə 

qeyri stasionar hallar araşdırılaraq yaranan kütlə mübadilələrinin, 

elektrikkeçiriciliyinin, qaz ayrılmalarının xarici təsirlərlə tənzimləməyin 

mümkünlüyü göstərilmişdir. 

İş 2. Məsaməli mühitdə müxtəlif özlülük və sıxlıqlara görə qarşılıqlı 

diffuziya xüsusiyyətlərinin tədqiqi. 

Axın və süzülmələrində yaranan bir çox proseslərin, o cümlədən flüid 

komponentlərin diffuziya və adsorbsiyası məsaməli mühit sistemində additivliyin 

pozulması tədqiq olunmuşdur. Proseslərin bir-birinə bağlılığı, faza keçiriciliyi, 

sorbsiya və səthi  diffuziyada qarşılıqlı əlaqələrin yaranması ilə xarakterizə olunur 

ki, bu da məsaməli mühitdə adsorbsiyada sərhəd qatlarda  ayırıcı 

xarakteristikaların dəyişmələrinə gətirilməsi müəyyən edilmişdir. 

İş 3. Qarışıqların axınlarında diffuziya sərhəd qatları ilə əlaqədar yaranan 

sürət pulsasiyalarının tədqiqi. 

Hesabat zamanı elastiki yarımsonsuz borularla ikifazalı özlü qabarcıqlı 

mayelərin pulsasiyalı axınlarında sıxlıq amplitudunun, dalğanın yayılma sürətinin 

və qarışığın sürətinin qabarcıqların həcmi konsentrasiyasından asılılıq dərəcəsi 

qiymətləndirilmişdir. 
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Iş 4. Azərbaycanda linza tipli su hövzələrinin statistik modelin verilməsi. 

Su hövzələrinin  və bu sistemlərdə axınların xaotikliyi ilə seçildiyindən riyazi 

modelin  seşimində turbulent axın analogiyasından istifadə olunmuçdur. Burada  

prosesdə elementlərin keçid ehtimalında hal dəyişmələrində zamandan asıllı 

olmayan stabillik qəbul olunur. 

Hesabat dövründə 4 məqalə çapdan çıxmış, 1 məqalə çapa qəbul olunmuş 

və 3 məqalə çapa təqdim edilmişdir. 1 Azərbaycan Respublikası Patentinə  müsbət 

rəy alınmışdır. 

1. Rustamov Y., Gadjiev T., Askerova S. (2020) A Mathematical Model of 

Soil Fertility. In: Xu J., Duca G., Ahmed S., García Márquez F., Hajiyev A. (eds) 

Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science 

and Engineering Management. ICMSEM 2020. Advances in Intelligent Systems 

and Computing, vol 1190. Springer, Cham - https://doi.org/10.1007/978-3-030-

49829-0_38 - (Scopus). - çap olunub 

2. Parviz T. Museibli On the electrostatic field in expansion dynamics of 

gas bubbles // «Вестник Самарского государственного технического 

университета,  серия «Физико-математические науки», 2019, vol. 23, no. 4, pp. 

756 – 763 https://doi.org/10.14498/vsgtu1717 - (Web of Science Core Collection: 

Emerging Sources Citation Index). - çap olunub 

3. Museibli P.T. Mathematical modelling of effect of electrostatic field 

formating on hydraulic characteristics of two phase mixtures flow // Advances 

and applications in mathematical sciences, 2019, vol.19, no.1, pp. 21 - 32 (Web of 

Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index). - çap olunub 

4. Ibrahim J. Mamedov, Saida G. Panahova, Vusal H. Huseynov Mobility 

control under selective water isolation of highly permeable reservoirs by in-situ 

quasi-periodic foaming // Tran. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 

Mechanics, 39 (8), 36–43 (2019). - çap olunub. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-49829-0_38
https://doi.org/10.1007/978-3-030-49829-0_38
https://doi.org/10.14498/vsgtu1717
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5. Geylani M. Panahov, Eldar M. Abbasov, Renqi Jiang In-situ generation 

of carbon dioxide to form a gas-liquid slug for the hard-to-recover oil displacement 

// Acta Geotechnica, Sprınger – çapa təqdim olunub. 

6. Azizaga Kh. Shakhverdiev, Geylani M. Panahov, Renqi Jiang, Eldar M. 

Abbasov In-situ CO2 generation technology as the method for residual oil recovery 

// Journal of Petroleum Science and Technology, Taylor and Francis - çapa təqdim 

olunub. 

7. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Мусеибли П.Т. 

Регулирование течением жидкостей в пористых средах с учетом 

электрокинетических эффектов // Инженерно-физический журнал, Институт 

теплофизики АН Беларуси - çapa təqdim olunub. 

8. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Балакчи В.Д. Водоизолирующие 

глиносодержащие композиции с регулируемыми характеристиками 

набухания // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, №8, 2020. – çapa qəbul olunub. 

Tezislər: 

9. Pənahov Q.M., Məmmədov İ.C., Sarıyeva G.M. Məsaməli mühitlərdə 

köçmə məsələləri və onların həlləri // Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, Mexanika və onların 

tətbiqləri» adlı Respublika Elmi Konfransın Tezislər Toplusu. 

10. Abbasov E.M., Panahova S.Q., Mirzəyeva Ü.F. Heterogen sistemlərin 

axınlarında temperatur və təzyiq dəyişmələrinin adsorbsiya prosesində rolu // 

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr 

olunmuş «Riyaziyyat, Mexanika və onların tətbiqləri» adlı Respublika Elmi 

Konfransın Tezislər Toplusu. 

11. In-situ CO2 carbon dioxide generation - an innovative technology for 

enhanced oil recovery (Ibrahim S. Guliyev, Geylani M. Panahov, Eldar M. Abbasov 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, Azizaga Kh. 

Shakhverdiev, Russian State Geological Exploration University named after S. 



4 
 

Ordzhonikidze, Moscow, Russian Federation, Sayavur I. Bakhtiyarov New Mexico 

Institute of Mining and Technology, Renqi Jiang Hurrah Energy Group, Tianjin, 

China) // 23rd World Petroleum Congress, USA, December 6-10, 2020. 

12. Panahov G.M., Abbasov E.M., Balakchi V.D. Water-shutoff clay-

containing compositions with adjustable swelling characteristics // 21st European 

Improved Oil Recovery Symposium, 19-22 April 2021 in Vienna, Austria. 

13. Panakhov G.M., Abbasov E.M. In-situ carbon dioxide CO2 generation 

for sweep efficiency improvement and oil recovery increase // 21st European 

Improved Oil Recovery Symposium, 19-22 April 2021 in Vienna, Austria. 

Şöbənin əməkdaşları 2020-ci il 20/21 may tarixlərində BDU-nun Mexanika-

Riyaziyyat fakültəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, 

Mexanika və onların tətbiqləri» adlı Respublika Elmi Konfransında iştirak etmişlər. 

Konfransda AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov və dosent Eldar Abbasov 

məruzələrlə çıxış ediblər. 

Hesabat zamanı ANAS Transactions (Mexanika buraxılışı) jurnalının 2020-ci 

il 40 cild, 7-ci nömrəsinin çapdan çıxmasını təmin etmək məqsədilə qəbul olunmuş 

məqalələri araşdıraraq, rəylərə göndərilmişdir (3 məqalənin müsbət rəyi var). 

2020-ci ilin I yarısında şöbədə elmi- tədqiqatlar davam etdirilmişdir. Bu 

tədqiqatlar çərçivəsində şöbədə yaradılmış texnoloji işləmələr tətbiq edilmişdir. 

Şöbənin müdiri AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov və aparıcı elmi işçisi, 

t.e.n. Eldar Abbasov Vyetnam Sosialist Respublikasının “Vyetsovpetro” şirkətinin 

dənizdə yerləşən neft-qaz platformaları arasında qaz kəmərinin təmizlənməsi 

üçün işlənmiş həllin tətbiqi çərçivəsində texnoloji reqlament hazırlamış və şirkətə 

təqdim etmişdir. Bu istiqamətdə mədən əməliyyatının həyata keçirilməsi 

planlaşdırılır. 
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Hesabat dövründə şöbənin əməkdaşları həmçinin “Binaqadı Oil Company” 

şirkətində 1 istismar quyusunda neftveriminin intensivləşdirilməsi ilə əlaqədar 

mədən əməliyyatı aparmışdır.  

2020-ci il 11 iyun tarixində şöbənin müdiri Qeylani Pənahov və Eldar 

Abbasov Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq neft şirkəti “Global Energy” 

dəvəti ilə “Absheron Operating Company” yatağında yerləşən 1702 №-li dərin 

neft quyunun qazmadan sonra istismara buraxılması üçün yeni texnoloji üsul 

tətbiq etmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov 3 dissertanta və 1 magistrantın 

işlərinə rəhbərlik etmişdir. Dissertant k.e.i. Pərviz Müseyibli dissertasiya işini 

tamamlamış. və magistr İbrahim Məmmədov magistirlik dissertasiya işini onlayn 

şəkildə müdafiə etmişdir. 

Hesabat dövründə AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov Bakı Dövlət 

Universitetinin  BMM kafedrasında keçirilən tədris imtahanı onlayn qəbul etmiş və 

keçirilən bakalavr diplom işlərinə rəhbərlik etmişdir.  

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov, t.e.d., Yasin Rüstəmov və 

t.e.n., dosent Eldar Abbasov RMİ və BDU-də müxtəlif fənlərdən dərs deyir. 

 

Şöbə müdiri,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


