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Mövzu: Heterogen maye axınlarında sərhəd qatların qeyri-stasionar proseslərə 

təsirlərinin tədqiqi  

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 edimişdir. Plan üzrə işlər davam etdirilir. 

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 dəyişilmələrinə 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 “qıraq” effektləri gözləməklə müxtəlif diametrli borular seçilmişdir.  

 Eksperimentlər nəticəsində boruda sərhəd qatının müxtəlif gətirilmiş 

qiymətlərində temperaturun qeyri-Nyuton neftlərin reoloji xüsusiyyətlərinə təsirləri 

eyni olmadığı müəyyən edilmişdir.  

Qeyri-Nyuton neftlərin reoloji parametrlərinə sərhəd qatının təsirləri tədqiq 

edilmiş, alınmış nəticələri Azərbaycanın neftqaz yataqlarında və boru kəmərlərində 

(Bakı-Ceyhan) istifadə etmək olar. 



 
Şək. 1 Boruların gətirilmiş L/S qiymətinin diametrindən asillılığı 

 

 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. Yüzbaşıyeva A.O. 

 İşdə temperatur və struktur dağıdıcı əlavələrin qeyriNyuton neftlərin reoloji 

parametrlərinə təsirləri tədqiq olunmuşdur.  

 Tərkibində asfalten-qatran komponentləri olan karbohidrogen mayelərlə 

əlaqədar gedən proseslərdə bir sıra xarakterik termoeffektlərin olması müşahidə 

olunur. Müəyyən edilmişdir ki, temperaturla təsir etdikdə neftlərin reoloji 

xüsusiyyətlərin dəyişilməsi əsaslı dərəcədə statik və həm də dinamik şəraitdə 

qızdırma tempindən asılıdır. Eksperimentlər nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, 

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

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

təsiri (borunun diametri d = 4 мм) 

 

 Burada həmçinin son reoloji parametrlərdə də uyğunsuzluqlar əmələ gəlir. 

 Müxtəlif temperaturalarda neftlərə struktur dağıdıcı polimer əlavə edildikdə 

onların reoloji parametrləri qeyri bircins dəyişilir.  

 

 

Şək. 3. Dinamiki özlülüyün poliizobutilenin konsentrasiyasından С 

asıllılığı 

İki məqalə çapa verilmişdir: 
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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 baxılır. 

 Ümumi şəkildə, bu proses aşağıdakı tənliklər sistemi şəklində yazılır: 
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(2) hərəkət tənliyin və mexaniki tarazlıq şərtlərini nəzərə almaqla qabarcıqların 

dinamikası aşağıdakı şəkil alır: 
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burada,    səthi gərilmə əmsalı,    - mayenin sonsuzluqdakı təzyiqidir, a(t) – 

qabarcıqların radiusudur. Bu tənlikdə        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. 

 Alınmış tənliklər sistemini ədədi üsulla həll etməklə, qabarcıqların radiusunun 

dəyişilməsi qiymətləndirilir. 

 Qazlı maye axınlarında elektrokinetik proseslərin qaz yaranmalarına təsirləri 

tədqiq edilmiş, alınmış nəticələr qan damarlarında qanın hərəkət məsələlərinə tətbiq 

oluna bilər. 
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