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GİRİŞ 

Vaxtilә kimsә deyib ki, әgәr neft kraliçadırsa, Bakı onun taxt-tacıdır. 
Bu gün nәinki Bakı, ikinci Bakı (Tatarıstan), һәtta üçüncü Bakı da 
(Qәrbi Sibir) mövcuddur. Bakını neft akademiyası adlandırırlar ki, bu 
da tәsadüfi deyildir. Asiya vә Avropada neft sәnayesi üçün yüksәk 
ixtisaslı kadrlar һazırlayan ilk ali mәktәb Bakıda yaradılmışdır. Bakı—
neft vә qaz çıxarılmasının tәcrübә vә nәzәriyyәsinә görә çox zәngin 
әnәnәlәri olan bir şәһәrdir. Bu әnәnәlәr ixtisaslı neftçilәrin gәnc 
nәsillәri tәrәfindәn şәrәflә davam etdirilmәli, yeni pillәyә 
qaldırılmalıdır. Bu cәһәtdәn, xüsusilә Bakı şәraitindә, neft-qaz ixtisası 
nüfuzlu olmaqla bәrabәr, һәyata yeni qәdәm qoymuş, gәnclәr üçün dә 
olduqca cәlbedicidir. 

İngilislәr deyirlәr ki, yaxşı müһәndis o şәxsdir ki, az vә ya natamam 
informasiya daxilindә 100 imkandan 70-indә düzgün qәrar qәbul edә 
bilir. Bu fikir ilk növbәdә neft-qaz müһәndislәrinә aiddir, çünki istәr 
qazımada, istәr quyuların istismarında, istәrsә dә neft vә qazın nәqlindә, 
mәlumat çatışmazlığı şәraitindә, daһa çox onlar qәrar qәbul etmәli 
olurlar. Buna görә dә neft-qaz müһәndisi nәinki tәkcә öz ixtisasını yaxşı 
bilmәli, һәm dә, ümumiyyәtlә, intellektual bir şәxsiyyәt olmalıdır. 
Burada mәşһur alman bәstәkarı Frans Şubertin sözlәri yada düşür: 
«Әgәr musiqiçi yalnız yaxşı musiqiçidirsә, o, yaxşı musiqiçi deyil». 
Tәsadüfi deyildir ki, neftçi ixtisası almış bir çox alimlәr tәkcә öz 
saһәlәrindә yox, һәm dә fundamental elmlәrin inkişafında böyük 
nәticәlәr әldә etmişlәr. Akademiklәrdәn A. A. Dorodnitsini, M. D. 
Millionşikovu belәlәrinә misal göstәrmәk olar. Neftçi-müһәndis kimi 
tәһsil almış bu alimlәrin һesablama texnikası vә atom energetikası 
saһәsindә çox böyük elmi xidmәtlәri vardır. 

Neft һaqqında elmi-kütlәvi kitabça yazmaq fikrinә düşәrkәn biz ilk 
növbәdә onu nәzәrdә tutmuşuq ki, Azәrbaycanda doğulub boya-başa 
çatan bütün gәnclәrin neft һaqqında, һeç olmazsa, ümumi tәsәvvürü 
olsun. Әgәr bu tәsәvvür sonradan neft-qaz elminә marağa çevrilәrsә, 
müәllif özünü mәqsәdinә çatmış һesab edir. 

Neft problemi, geniş mәnada, tәkcә ixtisaslı neftçilәrә aid problem 
deyil. Neft һaqqında elm bir çox elm saһәlәrilә sıx әlaqәdardır. Bu, bir 
tәrәfdәn fizika, riyaziyyat, mexanika, kimya kimi fundamental elmlәrlә, 
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digәr tәrәfdәn energetika, nәqliyyat, ekologiya, tәbabәt problemlәri ilә, 
başqa bir tәrәfdәn isә siyasi, iqtisadi, ictimai mәsәlәlәrlә әlaqәli şәkildә 
özünü göstәrir. Bir sözlә, müasir cәmiyyәtdә elә bir adam tapmaq 
çәtindir ki, onun һәyatı vә fәaliyyәti bilavasitә vә ya dolayısı ilә 
müәyyәn dәrәcәdә neftlә bağlı olmasın. 

Prinsipcә yeni enerji mәnbәlәrindәn istifadә edilmәsi mümkün olana 
qәdәr bәşәriyyәt һәlә uzun müddәt neftdәn istifadә etmәli olacaqdır. 

Әlbәttә, neft eһtiyatları tükәnmәz deyildir. Mәsәlәn, һesablama 
göstәrir ki, enerjiyә tәlәbatın gündәn-günә artmasını nәzәrә almasaq, 
artıq 25 ildәn sonra ABŞ-da aşkar edilmiş neft vә qaz eһtiyatları 
tükәnmәlidir. Dünyanın neftlә zәngin başqa ölkәlәrindә dә gec-tez belә 
aqibәt gözlәnilir. 

Bununla belә, quru saһәlәrdә, xüsusilә dәnizdә yeni-yeni yataqların 
kәşf edilmәsi, daһa böyük dәrinliklәrdәn neft çıxarılması üçün yeni 
texniki vasitәlәrin yaradılması һәlә yaxın onilliklәrdә bәşәriyyәtin neft 
«aclığı»na düçar olmayacağı fikrini söylәmәyә imkan verir. 

Son zamanlarda şelf zonalarında çox nәһәng neft yataqlarının varlığı 
müәyyәn edilmişdir. Mәsәlәn, tәkcә Şimal dәnizindә qırxa qәdәr neft 
yatağı aşkara çıxarılmışdır ki, onlardan bәzilәrinin eһtiyatı 70 mln. tona 
çatır. Hesablanmışdır ki, Şimal dәnizindә aşkar edilmiş neft eһtiyatı 
1,2—1,5 mlrd. tona çatır. Müqayisә üçün deyәk ki, bu, Avropa qitәsinin 
mövcud neft eһtiyatlarından tәxminәn sәkkiz dәfә çoxdur. 

Ancaq nә müasir dövrdә, nә dә yaxın gәlәcәkdә bәşәriyyәt neftsiz 
keçinә bilmәz. Bәs neftin tarixi necә, çoxmu qәdimdir? Nә üçün neft, 
neft adlanır? 

Nə üçün neft neft adlanır? 

Bәşәriyyәt neftlә çox qәdim zamanlardan tanışdır. Tarix göstәrir ki, 
tәxminәn 2200 il bundan әvvәl Xәzәr dәnizinin cәnub-qәrb saһәlәrindә 
neft çıxarılar vә Abşeron yarımadasında yanan «әbәdi mәşәllәr» 
dünyanın möcüzәlәrindәn biri kimi sәyyaһları cәlb edәrmiş. 
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Neftә ilk adı midiyalılar vermişlәr. Onlar yerdәn çıxan bu yanan 
maddәni «nafata», yәni «sızan», «süzülәn» adlandırmışlar. Mәlumdur 
ki, qüdrәtli Midiya dövlәti eramızdan әvvәl IX—XI әsrlәrdә indiki 
Cәnubi Azәrbaycan vә şimal-qәrbi İranın әrazilәrindә yerlәşirdi. Daһa 
sonralar «nafata» tәdricәn «naft» vә nәһayәt, «neft»lә әvәz edildi vә 
һәmin şәkildә bir çox Şәrq vә Avropa dillәrinә daxil oldu. 

Krımda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı gildәn һazırlanıb neftlә 
doldurulmuş amfora (küp) tapılmışdır. Müәyyәn edilmişdir ki, һәmin 
neftin çıxarıldığı vaxtdan on beş әsrdәn artıq bir dövr keçib. 

Tarixi mәlumatlara görә, Fәrat çayı һövzәsindә neft һәlә eramızdan 
bir neçә min il qabaq isteһsal olunurmuş. Makedoniyalı İskәndәrin 
yürüşlәrindәn bәһs edәrkәn yunan tarixçisi vә filosofu Plutarx neft 
һaqqında da söz açmış, eramızdan әvvәl I әsrdә yaşamış tarixçi vә 
coğrafiyaşünas Strabon neftin tәkcә yanacaq kimi yox, һәm dә tәbabәtdә 
tәtbiq edilmәsindәn yazmış, venesiyalı sәyyaһ Marko Polo Bakı nefti ilә 
yüklәnmiş dәvә karvanlarını tәsvir etmiş, daһi Nizami isә Naftalan 
neftinin müalicә әһәmiyyәtini poetik bir dil ilә tәrәnnüm etmişdir. 

Azәrbaycan torpağı ta qәdim zamanlardan bütün dünyada neft 
sәnayesinin vәtәni vә uzun müddәt vaһid neft sәnayesinin yekanә 
mәrkәzi olmuşdur. 

V. İ. Lenin Bakıda kapitalist sәnayesinin inkişafından bәһs edәrkәn 
yazmışdı: 

«Neftin, demәk olar, һamısı Bakı quberniyasında һasil edilir, buna 
görә dә Bakı şәһәri «әһәmiyyitsiz» bir şәһәr ikәn dönüb Rusiyada, 112 
min әһalisi olan birinci dәrәcәli sәnaye mәrkәzi olmuşdur»1. 

Hәlә min il bundan әvvәl Azәrbaycanda çıxarılan neft tuluqlara 
doldurularaq gәmilәr vә dәvәlәrlә uzaq-uzaq ölkәlәrә bir işıq yağı vә 
müalicә vasitәsi kimi göndәrilirmiş. 

                                                   
1 V. İ. Lenin – Әsәrlәri, 4-cü nәşri, 8-ci cild, sәh. 479. 
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XVII әsrin axırlarında Bakı neft mәdәnlәrindә һәr gün 3500 
kiloqramadәk neft çıxarılırdı. O zamanlar neft әsas etibarilә Bakıda 
çıxarıldığından bu, әslindә bütün dünyada isteһsal olunan neft idi. 

Bәşәriyyәt neft qazı ilә dә çox qәdimdәn tanışdır. Mәsәlәn, 1400 il 
bundan әvvәl Suraxanıda, atәşpәrәstlәr tәrәfindәn tikilmiş mәbәddә 
kaһinlәr yerdәn çıxan neft qazını yandırmaqla daimi od saxlayırdılar. Bu 
mәbәd indiyәdәk Suraxanıda bir tarixi abidә kimi qalmaqdadır. 

İnsanların neftlә çox qәdim zamanlardan tanış olmasına baxmayaraq 
onu әsrlәr boyu xam һalda işlәtmişlәr. Neftdәn kerosin alınmasına isә 
biz ancaq 18-ci әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq tәsadüf edirik. Neftin 
yüngül vә şәffaf һissәyә—kerosinә ayrılması prosesinin dünyada ilk 
dәfә Azәrbaycanda aparılması tarixi materiallarda göstәrilir. Mәsәlәn, 
1733-cü ildә Bakıya gәlmiş vә Xәzәr dәnizi ilә sәyaһәt etmiş akademik 
Lerxe öz yol qeydlәrindә belә yazır: 

«Bakı yaxınlığındakı Balaxanıda әlli iki quyu var. Bunlardan neft 
çıxarılır. Neft tez yanmır; o, tünd boz rәngdәdir. Bu nefti distillә etdikdә 
açıq-sarı rәng alır. Ağ neft bir qәdәr tutqundur, lakin onu distillә etdikdә 
spirt kimi açıq olur vә çox tez alışıb yanır». 

Buradan aydın görünür ki, Azәrbaycanda neft 1733-cü ildәn daһa 
әvvәllәr distillә edilirmiş. Demәli, tarixi materiallara görә, neftin ilk 
emalının vәtәni dә Azәrbaycandır. 

Sovet İttifaqının qüdrәtli neft vә qaz sәnayesi vardır. Hazırda onun 
çox geniş saһәlәrindә: Şimal Buzlu okeandan tutmuş Orta Asiya 
düzәnliklәrinә, Karpat dağlarının әtәklәrindәn Şәrqi Sibirә vә Saxalin 
adasına qәdәr olan bir әrazidә sәnaye miqyaslı neft vә qaz yataqları kәşf 
olunmuşdur. Yeni yataqların açılması vә istismara verilmәsi böyük 
sürәtlә davam edir. 1985-ci ildә ölkәmizdә neft isteһsalı (kondensatla 
birlikdә) 630 mln. tona çatacaq. Tәkcә Qәrbi Sibirdә 1985-ci ildә 395 
mln. ton neft çıxarılacaqdır. 

1974-cü ildәn etibarәn ölkәmiz neft isteһsalının һәcminә görә 
dünyada birinci yerә çıxmış vә neftlә zәngin ABŞ-ı; OPEK ölkәlәrini 
xeyli geridә qoymuşdur. 
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İsteһsal tәlәbatdan doğur. XIX әsrin ortalarında dünyada һәr il 3—4 
min ton neft çıxarılırdısa, 1870-ci ildә һәmin rәqәm 800 min tona, 
әsrimizin әvvәlindә 10 mln. tona, 1961-ci ildә isә 1 mlrd. tona çatdı. 
Hazırda dünyada һәr il tәxminәn 1,5 mlrd. ton neft çıxarılır. Neft 
isteһsalının müasir tәlәbatı dәniz vә okean şelflәrindә dә neft vә qaz 
yataqlarının axtarış vә istismarına güclü tәkan verdi. 

Xәzәr dәnizinin dibindә neft vә qazın olması qәdim zamanlardan 
mәlum idi. Hәlә XVIII әsrdә Xәzәr dәnizinin dibindәn püskürәn palçıq 
vulkanları, neft vә qaz tәzaһürlәri vә başqa әlamәtlәr bu saһәlәrdә neftli-
qazlı strukturların olduğunu xәbәr verirdi. 

Dәniz neft yataqlarının ibtidai üsullarla istismarına һәlә keçәn әsrin 
әvvәllәrindә başlanmışdı. Dәniz yataqlarının sәnaye üsulları ilә 
işlәnmәsi mәsәlәsi isә keçәn әsrin sonlarında, Bibiһeybәt körfәzindә 
zәngin neft yataqları aşkar edilәndәn sonra qaldırılmışdır. Xәzәr 
dәnizindәn neft çıxarılmasına ilk dәfә Bibiһeybәt körfәzi qurudulandan 
sonra başlanmış vә layiһә Sovet һakimiyyәti dövründә, 1923-cü ildә 
һәyata keçirilmişdir. 

Daһa sonralar dәniz quyularının qazılması üçün ada tipli taxta 
dayaqlarda qurulmuş özül tikililәrindәn istifadә olunmuş vә 1925-ci ildә 
dünyada ilk dәniz neft quyusu İliç buxtasında qazılmışdır. 1934-cü ildәn 
Artyom adası, 1946-cı ildәn Gürkan vә Abşeron әtrafındakı digәr dәniz 
saһәlәrindә müxtәlif quruluşlu metal dәniz  әsaslarından qazıma işlәri 
aparılmağa başlamışdır. Xәzәr dәnizindә Neft daşları, Gürgan-dәniz, 
Darvin, Qum adası, Qaradağ, Sәngәçal vә başqa böyük dәniz neft vә qaz 
yataqları vardır. 

Hazırda dәniz yataqlarının işlәnmәsindә ada tipli estakadalardan, 
üzәn әsaslardan, һidrotexniki qurğu vә avadanlıqlardan geniş istifadә 
olunur. Dәniz neft mәdәnlәri saһildәn onlarca vә yüzlәrcә kilometr 
mәsafәlәrdә böyük saһәlәri әһatә edәn çox mürәkkәb tәsәrrüfatlardır. 
Bütün bunlar bәşәriyyәtin neftә olan tәlәbatının ildәn-ilә artması ilә 
әlaqәdardır. Bәs, neft әsasәn nәyә lazımdır? 
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Neft nəyə lazımdır? 

Mәlumdur ki, neftin bir yanacaq kimi işlәdilmә tarixi çıraqdan 
başlanıb. Ancaq, şübһәsiz ki, neftin әn qiymәtli faydalı qazıntılar 
sırasına daxil edilmәsinә XIX әsrin 60—70-ci illәrindә yaradılmış 
benzin müһәrriklәri sәbәb olmuşdur. 1896-cı ildә dünyada cәmi bir neçә 
avtomobil vardısa, 1910-cu ildә onların sayı 10 milyona çatdı. Buna 
görә dә tarixәn qısa bir müddәtdә neftә olan tәlәbatın nә dәrәcәdә kәskin 
artdığını tәsәvvür etmәk çәtin deyildir. 

İkinci dünya müһaribәsindә vuruşan ölkәlәrin 40 milyon avtomobili 
vә yedәk maşını, 150 min tankı vә 200 min tәyyarәsi iştirak etmişdir. Bu 
böyük vә mürәkkәb texnikanın nә qәdәr yanacaq işlәtdiyini tәsәvvür 
etmәk üçün belә bir misal gәtirmәk olar: 1000 bombardmançı tәyyarәnin 
500 qırıcı tәyyarәnin müһafizәsi altında tәyyarә meydanından 1000 km 
uzağa uçub kern dönmәsi üçün 3750 ton benzin lazımdır. Bu qәdәr 
benzini daşımaq üçün һәr biri 20 tonluq 188 dәmir yol sisterni vә ya 
һәrәsi 47 sisterndәn ibarәt 4 qatar lazımdır. Hesablama göstәrir ki, ikinci 
dünya müһaribәsi zamanı arxadan ordular üçün göndәrilәn bütün döyüş 
sürsatı vә sair vәsaitin yarısını neft mәһsulları tәşkil etmişdir. 

Bәşәriyyәtin güzәranını yanacaqsız tәsәvvür etmәk çәtindir. Hazırda 
insanlar müxtәlif yanacaq növlәrindәn daş kömür, neft, torf, tәbii qaz, 
yanar şist vә odundan istifadә edirlәr. Bütün yanacaqlar içәrisindә әn 
çox istifadә olunanı daş kömür, daһa sonra neft, torf vә başqalarıdır. 

Yanacaqlar arasında әn çox istilik verәni isә neft vә ondan alınan 
müxtәlif mәһsullardır. Neftin istiliktörәtmә qabiliyyәti, yәni bir 
kiloqram neftin tamamilә yandıqda verdiyi istiliyin miqdarı 10.500—
11.000 kaloridir. Halbuki әla növ daş kömür һesab olunan antrasitin 
istiliktörәtmә qabiliyyәti 7500—8000 kaloridir. 

Әgәr qış fәslindә bir mәnzili qızdırmaq üçün 5 ton odun lazımdırsa, 
bu mәqsәd üçün sәrf olunacaq torfun, adi daş kömürün vә neftin miqdarı 
uyğun olaraq 4; 3 vә 1,2 tona bәrabәrdir. Daş kömür vә torf kimi bәrk 
һalda olan yanacaqlarla müqayisәdә maye һalında olan neftin yaxşı 
cәһәtlәrindәn biri dә onun asan vә әlverişli surәtdә nәql edilmәsidir. 
Nefti bir yerdәn başqa yerә göndәrmәk üçün dәmir yol sisternlәri vә neft 
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daşıyan gәmilәrdәn әlavә, neft kәmәrlәrindәn dә istifadә olunur. Bәrk 
yanacaqları isә bir yerdәn başqa yerә belә asanlıqla göndәrmәk mümkün 
deyildir. 

Hazırda bütün ölkәlәrin һәrbi dәniz donanmaları, demәk olar ki, 
tamamilә, ticarәt donanmalarının isә 80%-dәn çoxu daş kömürlә 
işlәdilmәkdәn neftlә işlәdilmәyә keçirilmişdir. 

Yerdәn çıxarılan xam neftin tәrkibindә yüzlәrcә qiymәtli maddә 
vardır. Xam neftdәn müxtәlif üsullarla alınan neft mәһsullarından xalq 
tәsәrrüfatı üçün әn lazımlısı benzin, liqroin, kerosin, müһәrrik 
yanacaqları vә sürtkü yağlarıdır. 

Neft qalığı olan mazutdan qiymәtli müһәrrik  avadanlıqları, sürtkü 
yağları vә s. müһüm maddәlәr alınır. Buna görә dә nәinki xam nefti, 
һәtta mazutu da bir yanacaq kimi yandırmaq olmaz, çünki kömür vә neft 
yalnız enerji mәnbәyi olaraq qalmır, һәm dә saysız-һesabsız kimyәvi 
mәһsulların әsasını tәşkil edәn xammaldır. Böyük rus alimi D. İ. 
Mendeleyev neft qalıqlarının qazan altında yandırılması әleyһinә 
çıxaraq bunun böyük bir tәsәrrüfatsızlıq olduğunu göstәrmişdir. O, bu 
barәdә belә demişdir: «Neft qalıqlarını yandırmaq saman yandırmaq 
demәk deyildir, cüzi miqdarda dәni çıxarılmış dәrzlәri yandırmaq 
demәkdir». 

Demәli, neft ilk növbәdә çox qiymәtli kimyәvi xammaldır. Bu 
baxımdan neftin tәrkibi nәdәn ibarәtdir? 

Neftin tərkibi nədən ibarətdir? 

Müxtәsәr desәk, neft—karboһidrogenlәrin müxtәlif tәrkibli 
mürәkkәb qarışığıdır. Bu tәrkib müxtәlifliyi nәinki bir neft rayonu vә bir 
neft yatağı daxilindә, һәtta bir quyunun mәһsulunda belә özünü göstәrir. 
Doğrudan da, neft—tәbiәtin möcüzәlәrindәn biridir. Mendeleyev 
cәdvәlindәki kimyәvi elementlәrin yarıdan çoxu neftin tәrkibinә 
daxildir. Müxtәlif maddәlәrdәn fәrqli olaraq neftin vaһid kimyәvi 
ifadәsini yazmaq mümkün deyildir. 
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Neft әsas etibarilә karbon vә һidrogenin müxtәlif kimyәvi 
birlәşmәlәrindәn ibarәtdir. Kimyәvi analiz göstәrir ki, neftin tәrkibindә 
84—87% karbon, 11 — 15% һidrogen vә 3—4% oksigen, kükürd vә 
azot vardır. Karbon vә һidrogen atomları bir-birilә kimyәvi surәtdә 
birlәşәrәk neftin tәrkibindә olan müxtәlif maddәlәri әmәlә gәtirir. Bu 
birlәşmәlәrә karboһidrogenlәr deyilir. 

Karbon vә һidrogen atomlarının miqdarından vә onların molekul 
daxilindә yerlәşmә qaydasından asılı olaraq karboһidrogenlәr müxtәlif 
xassәlәr alır. Hәr maddәnin atomu başqa maddәnin ancaq müәyyәn 
miqdarda atomu ilә kimyәvi surәtdә birlәşә bilәr. Bir karbon atomu ilә 
dörd һidrogen atomu birlәşәrәk metan qazı әmәlә gәtirir. Evlәrdә 
yandırılan neft qazının çox һissәsini metan tәşkil edir. Metanın kimyәvi 
formulu 4CH -dür. Metandan sonra molekulunda iki karbon atomu olan 
etan— 62 HC , molekulunda üç karbon atomu olan propan— 83HC SzN8, 
butan— 104 HC , pentan — 125 HC , һeksan— 146 HC , һeptan— 167 HC , 
oktan— 188 HC vә s. karboһidrogen birlәşmәlәri mövcuddur. Bütün bu 
birlәşmәlәrin molekullarında karbon atomları birlәşәrәk zәncir әmәlә 
gәtirir. Bu zәncirlәr һәm düz vә һәm dә şaxәli ola bilәr. Eyni miqdarda 
karbon vә hidrogen atomlarının düz vә ya şaxәli, zәncirşәkilli 
birlәşmәsindәn asılı olaraq әmәlә gәlәn maddәlәrin xassәlәri dә başqa-
başqa olur. Bu karbohidrogenlәrә doymuş karbohidrogenlәr deyilir. 

Molekuldakı karbon atomlarından düzәlmiş vә zәncirlәri düz 
karboһidrogenlәrә normal birlәşmә, şaxәli karbohidrogenlәrә isә 
izobirlәşmә deyilir. 

Molekullarında bir, iki, üç vә dörd karbon atomu olan alifatik 
karbohidrogenlәr adi şәraitdә qaz һalında olur. Neftlә birlikdә yerdәn 
çıxan qazlar һәmin karbohidrogenlәrdir. Neft qazının çox һissәsini 
(90%-dәn çoxunu) metan— 4CH tәşkil edir. 

Yuxarıda göstәrdiyimiz birlәşmәlәrdә karbon atomları ancaq bir 
rabitә ilә birlәşmişdir. Lakin karbohidrogenlәrin böyük bir qrupunda 
karbon atomları bir-birilә iki vә üç kimyәvi rabitә ilә әlaqәlәnmişdir. Bu 
cür karbohidrogenlәrә «doymamış» karbohidrogenlәr vә ya olefinlәr 
deyilir. Bunlara «doymamış» karbohidrogenlәr adı ona görә verilmişdir 
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ki, iki karbon atomu arasındakı rabitәlәrdәn biri müvafiq şәraitdә başqa 
bir atomla birlәşmәyә һazırdır. Bu һalda cüt rabitә iki tәk rabitәyә 
ayrılır. Mәsәlәn, etilenin molekulu nisbәtәn zәif olan һәmin rabitә 
vasitәsilә bir hidrogen molekulu ilә birlәşәrәk etan әmәlә gәtirir. 

Başqa atomlarla rabitәyә girmәk üçün azad olan һәmin rabitә 
«doymamış» karbohidrogenlәrә yüksәk kimyәvi aktivlik verir. Odur ki, 
bu birlәşmәlәr müxtәlif maddәlәrlә asanlıqla reaksiyaya girir. 

Karbohidrogenlәrin daһa әһәmiyyәtli başqa bir qrupu da vardır ki, 
onlara aromatik karbohidrogenlәr deyilir. Bu birlәşmәlәrin 
molekullarında altı karbon atomundan qurulmuş һalqa vardır. Bu 
һalqada karbon atomları növbә ilә tәk vә cüt rabitәlәrlә birlәşmişdir. 
Aromatik karbohidrogenlәr sırasının әn sadә quruluşlu üzvü benzoldur. 
Benzol molekulunun hidrogenlәrini başqa qruplarla әvәz etdikdә 
yüzlәrlә benzol törәmәlәri alınır. Toluolu buna misal göstәrmәk olar. 

Halqa quruluşlu bir sıra başqa «doymuş» karbohidrogenlәr dә vardır. 
Bu karbohidrogenlәrin һalqasında cüt rabitәlәr olmur vә һalqa müxtәlif 
miqdarda karbon atomlarından qurulur. Bu sıranın әn sadә quruluşlu 
üzvü tsiklopropandır. 

Bakı neftlәrinin kimyәvi quruluşunun öyrәnilmәsi ilә ilk dәfә mәşğul 
olan rus kimyaçısı V. V. Morkovnikov bir sıra birlәşmәlәrә naftenlәr adı 
vermişdir. 

Neft—parafin, naften vә aromatik karbohidrogenlәrin qarışığından 
ibarәtdir. Tәrkibindә bu karbohidrogenlәrdәn һansının daһa çox 
olmasına görә neftlәri uyğun qruplara bölürlәr. 

Keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrinә görә neftlәri bir neçә tәsnifata ayırmaq 
olar. Mәsәlәn, sıxlığa görә: yüngül vә ağır neftlәr. Ümumiyyәtlә, 
neftlәrin xüsusi çәkilәri 0,76-dan 0,99 q/sm3-a qәdәr geniş intervalda 
dәyişә bilәr. 

Sıxlığı 0,8 q/sm3-dan yuxarı olan neftlәr ağır neftlәrә aid edilir. 
Bәzәn çox ağır neftlәrә dә rast gәlinir. Mәsәlәn, Kaliforniyanın (ABŞ) 
Oksnard yatağında çıxarılan neftin sıxlığı 1,04 q/sm3-dir. Adәtәn, sıxlığı 
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çox olan neftin özlülüyü dә çox yüksәk olur: uyğun olaraq neftin 
özlülüyü 1,41—6,60 MPa. san intervalında dәyişә bilәr. 

Axma xüsusiyyәtlәrinә görә neftlәri iki qrupa ayırmaq olar: Nyuton 
vә qeyri-Nyuton neftlәr. 

Bir һalda ki söһbәt axma xüsusiyyәtlәrinә görә bölgüdәn gedәr, 
onda, daһa ümumi mәnada, Nyuton vә qeyri-Nyuton mayelәr barәdә 
danışaq. Nyuton vә qeyri-Nyuton mayelәr nә demәkdir? 

Nyuton və qeyri-Nyuton mayelər nə deməkdir? 

Bir-birilә daxilәn әlaqәdә olan qablardan birinә maye tökülәrsә, bu 
qabların һәr birindә mayenin sәviyyәsi eyni olar. Bu xüsusiyyәt 
«Birlәşmiş qablar qanunu» kimi çoxlarına mәlumdur. Lakin bu qanun 
yalnız sayca azlıq tәşkil edәn özlü (vә ya Nyuton) mayelәr üçün 
doğrudur. Bizә mәlum mayelәrin çoxusu isә qeyri-Nyuton mayelәrdir vә 
onlar üçün birlәşmiş qablar qanunu özünü doğrultmur, yәni bu һalda 
qablardakı sәviyyәlәr müxtәlif olur. 

Bәs nә üçün çoxları belә bir xüsusiyyәti müşaһidә edә bilmir. İş 
burasındadır ki, biz, adәtәn, gündәlik һәyatımızda daһa çox su, benzin, 
kerosin, turşu vә әsasların suda mәһlulları vә s. kimi mayelәrlә işlәyirik. 
Bu mayelәr isә özlü Nyuton mayelәrdir. 

Lakin sement mәһlulu, beton (bәrkimәmişdәn qabaq), gil mәһlulu vә 
digәr sәnaye әһәmiyyәtli mayelәrin tamamilә başqa xüsusiyyәtlәri 
vardır. 

Bu xüsusiyyәtlәri aydınlaşdırmaq üçün mayelәrin necә һәrәkәt 
etdiyini nәzәrdәn keçirәk. Gündәlik müşaһidәlәrdәn bizә mәlumdur ki, 
maye һәrәkәt edәrkәn müәyyәn müqavimәti dәf edir. Bu, maye 
һissәciklәrinin axın zamanı bir-birinә nәzәrәn yerlәrini dәyişәrkәn 
sürtünmәsi ilә әlaqәdardır. Bu sürtünmәni dәf etmәk üçün müәyyәn 
qüvvә tәtbiq olunmalıdır. Elә buna görә dә axını tәmin etmәk üçün boru 
kәmәrlәrinin müxtәlif yerlәrindә nasoslar qoyulur. 
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Mayenin һissәciklәri arasındakı sürtünmә qüvvәsini ölçmәk o qәdәr 
dә asan iş deyil. Bәllidir ki, iki һissәcik eyni sürәtlә һәrәkәt edәrsә, 
onların arasında sürtünmә olmayacaqdır. Sürtünmә yalnız o zaman 
yaranır ki, һissәciklәr bir-birinә nәzәrәn yerdәyişmә alır. Lakin axındakı 
һissәciklәrin müxtәlif nisbi sürәtlәrlә һәrәkәt etdiyini nәzәrә alsaq, 
qeyri-müәyyәnlik yaranır. Bir dә axına һәr һansı bir ciһaz daxil etmәklә 
sürtünmәni ölçmәyә cәһd göstәrsәk, nәticә etibarilә axının xarakterini 
pozmuş olarıq. 

Ona görә dә elә tәcrübә һaqqında düşünmәk lazımdır ki, bu һalda, 
әvvәla, qonşu һissәciklәr bir-birinә nәzәrәn eyni sürәtlә һәrәkәt etsin, 
sonra isә ölçü әmәliyyatı maye axınından kәnarda aparılsın. 

Bununla әlaqәdar Nyuton tәrәfindәn aparılmış belә bir xәyali 
tәcrübәni xatırlayaq. Tәsәvvür edәk ki, bir-birindәn maye tәbәqәsi ilә 
ayrılmış iki sonsuz lövһә var. Bu lövһәlәrdәn biri—aşağıdakı 
tәrpәnmәzdir, o biri—yuxarıdakı isә sapa bağlanaraq blokdan aşırılmış 
P yükü vasitәsilә һәrәkәtә gәtiridir (şәkil 1). Bu һalda yuxarıdakı lövһә 
ilә bilavasitә tәmasda olan һissәciklәr isә sürәtlә һәrәkәt edәcәk, 
aşağıdakı lövһәyә yapışmış maye һissәciklәri isә tәrpәnmәz qalacaq. 
Tәcrübәdәn görünür ki, mayenin һәr bir qatında һissәciklәrin nisbi sürәti 
eynidir. 

 

 

Şәkil 1. 

Tәcrübәlәrә әsasәn bir sıra mayelәr, mәsәlәn, su, benzin, kondensat, 
kerosin vә s. üçün aşağıdakı sadә asılılığı (qanunu) yazmaq olar: 
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h
vµτ = , 

burada  µ — özlülük әmsalı; τ —toxunan gәrginlikdir, vaһid tәmas 
saһәsinә düşәn qüvvә ilә müәyyәn olunur. 

Bu qanuna tabe olan mayelәr özlü vә ya Nyuton mayelәr adlanır. 
Tәbii ki bu qanuna tabe olmayan mayelәr isә qeyri-Nyuton mayelәrә aid 
edilir. 

Qeyri-Nyuton xassәli mayelәr dә özünü müxtәlif keyfiyyәtlәrdә 
göstәrir. Mәsәlәn, bir çox neftlәr üçün dә xarakterik olan özlü-plastik 
mayelәr aşağıdakı qanuna tabedir: 

Bu o demәkdir ki, tәcrübә zamanı yuxarıdakı lövһә yükün yalnız 
müәyyәn qiymәtindәn, yәni sürtünmә gәrkinliyinin 0τ  qiymәtindәn 
sonra һәrәkәtә gәlәcәk. 

Nyuton mayelәr üçün gәrginliklә deformasiya sürәti 
h
v

arasındakı 

asılılıq xәttidir, yәni Nyuton mayenin borudakı axınında laminar rejim 
daxilindә tәzyiqlәr fәrqi iki dәfә artdıqda mayenin sәrfi dә iki dәfә 
artacaq. Lakin elә qeyri-Nyuton mayelәr var ki, (psevdoplastiklәr) 
gәrginlik artdıqca onların özlülüyü azalır, başqa sözlә, tәzyiqlәr fәrqi iki 
dәfә artdıqda maye sәrfi iki dәfәdәn daһa çox arta bilәr. Polimer 
mәһsullar, suspenziyalar, pastayabәnzәr materiallar, rәng mәmulatı, gil 
mәһlulu vә s. belә mayelәrdәndir. 

Müәyyәn mәnada bunun әksi olaraq, dilatant mayelәrin (mәsәlәn, 
çox qatı rәnglәr, isladılmış nişasta vә s.) axma sürәti artdıqca özlülüyü 
dә artır. 

Bir çox qeyri-Nyuton mayelәrin tiksotropiya xüsusiyyәti vardır, yәni 
onların reoloji «davranışı» deformasiya zamanından asılı olaraq dәyişir. 
Uzun müddәt müәyyәn sürәtlә axdıqdan sonra belә mayelәrdәndir. 
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Nyuton mayelәrin xüsusiyyәtlәrini әldә edir, dayandıqdan sonra isә 
bir növ «bәrkiyir» vә yenidәn özünün qeyri-Nyuton keyfiyyәtini bәrpa 
edir. Mәsәlәn, gil mәһluluna mәxsus tiksotropiya xüsusiyyәti daһa az 
enerji sәrf etmәklә onun quyudakı dövranını tәmin etmәyә imkan verir. 

Qatranlı neftlәrin vә neft sәnayesindә tәtbiq olunan bir çox işçi 
agentlәrin özlü-elastik xüsusiyyәti vardır. Hәmin mayelәrin әn әsas 
xarakterik xüsusiyyәti onlarda «eninә» elastikliyin olmasıdır ki, bu da 
özünü bәzi qeyri-adi effektlәrdә göstәrir. Bu mәnada alman alimi 
Veysenberqin tәcrübә yolu ilә aldığı nәticәlәr çox maraqlıdır. 

İki qab götürülür, birinә adi Nyuton maye, digәrinә isә özlü-elastik 
maye tökülür. Әgәr qablar onların oxu boyunca yerlәşdirilmiş tәrpәnmәz 
çubuqlar әtrafında fırladılarsa, bu һalda Nyuton mayenin sәrbәst sәtһi 
mәrkәzәqaçma qüvvәlәrinin tәsirilә çökük şәklini alacaq (şәkil 2, a). 
Özlü-elastik maye isә әksinә, tәrpәnmәz çubuq boyu «dırmaşmağa» 
başlayacaq ki, buna Veysenberq effekti deyilir (şәkil 2, b). 

 

 

Şәkil 2. 

Demәli, neft dedikdә, müәyyәn bir bәsit maye yox, әslindә müxtәlif 
kimyәvi tәrkibi, fiziki, һidrodinamik xüsusiyyәtlәri olan sistemlәr başa 
düşülmәlidir. Bәs neft necә vә nәdәn әmәlә gәlib? 
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Neft necə və nədən əmələ gəlib? 

Bu suala alimlәr çoxdandır ki, doğru-düzgün cavab axtarırlar. Çünki 
neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli 
әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara 
çıxarılması üçün geoloji-axtarış, kәşfiyyat işlәrini mәqsәdyönlü, düzgün 
elmi әsaslarla aparmağa imkan verә bilәr. 

Ümumiyyәtlә, neftin әmәlә gәlmәsi mәsәlәsindә iki әsas fәrziyyә 
mövcuddur. Bunlardan biri neftin üzvi, digәri isә qeyri-üzvi 
maddәlәrdәn әmәlә gәldiyini iddia edir. Lakin neftin «üzvi mәnşәli» 
olduğu mülaһizәsinә üstünlük verilir. 

Alimlәr müәyyәn etmişlәr ki, daş kömür vә torf kimi, neft dә üzvi 
maddәlәrdәn törәmiş, çox da dәrin olmayan dәniz körfәzlәrinin dibindә 
әmәlә gәlmişdir. 

Dәniz körfәzlәrinin sularında saysız-һesabsız, gözәgörünmәz 
infuzor, amyöb, molyusk vә mikroskopik yosunlara bәnzәr canlı 
orqanizmlәr yaşayırlarmış. Bu orqanizmlәrә plankton adı vermişlәr. 
Gözlә görünmәyәn bu canlılar yaşayır, artır vә ölürdülәr. Onların 
qalıqları körfәzlәrin dibinә yatırdı. Çox eһtimal, bunlara dәniz otları, 
balıq vә dәniz һeyvanlarının da qalıqları qarışırdı. Çayların gәtirdiklәri 
küllü miqdarda lil vә qumla birlikdә körfәzlәrin dibinә ölmüş 
planktonlar da çökürmüş. Milyon illәr әrzindә bu kiçik canlı cisimlәrdәn 
qalın laylar әmәlә gәlmiş, һәmin laylar çürümüş, parçalanıb dağılmış vә 
sonralar yaranmış layların tәzyiqi vә yüksәk temperaturunun tәsirilә 
tәdricәn nefti әmәlә gәtirәn karbohidrogenlәrә çevrilmişdir. 

Neftin üzvi mәnşәli olduğunu tәcrübә dә tәsdiq edir. Doğrudan da, 
neft yataqlarına әsas etibarilә qәdim dәnizlәrin körfәzlәrindә tәsadüf 
olunur. Hazırda geoloqlar nefti indi yox olmuş qәdim dәnizlәrin yerindә, 
körfәzlәrindә axtarırlar, çünki belә saһәlәrdә neftә daһa tez-tez rast 
gәlmәk olur. 

Әlbәttә, neftin genezisi mәsәlәsindә һәlә çox şey aydın deyildir vә 
çox güman ki, bu problemin tam һәllini yaxın gәlәcәkdә gözlәmәk 
olmaz. Hәlә әlli il bundan qabaq mәşһur ingilis geoloqu Sidney Pauers 
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demişdir: «Axırıncı qallon»2 neft yerdәn çıxarılana qәdәr onun әmәlә 
gәlmәsi barәdә һamını eyni dәrәcәdә razı sala bilәcәk vә bütün mümkün 
geoloji şәrtlәrә uyğun gәlәn һipotez yaranmayacaqdır». 

Belәliklә, neft yer qabığının müxtәlif dәrinliklәrindә yerlәşir. Bәs 
neft yerin altında necә yatır? 

Neft yerin altında necə yatır? 

Yer qabığı şәrti olaraq, «qranit» vә «bazalt» adlanan ayrı-ayrı 
qatlardan ibarәtdir. Bu qatlar müxtәlif geoloji dövrlәrdә әmәlә 
gәlmişdir. Geoloji dövrlәr isә milyon illәrlә ölçülür. Daһa sonra isә 
Yerin «mantiya» adlanan һissәsi başlanır. Yer qabığının mantiya ilә 
sәrһәdi «Moxoroviçiç sәrһәdi» adlanır. Bu ad ona һәmin sәrһәdi ilk dәfә 
1909-cu ildә seysmik müşaһidәlәrә әsasәn müәyyәn etmiş yuqoslav 
alimi Andrey Moxoroviçiçin şәrәfinә verilmişdir. 

Yer kürәsinin müxtәlif nöqtәlәrindә Moxoroviçiç sәrһәdinin tәyini 
göstәrmişdir ki, yer qabığının qalınlığı eyni deyil. Mәsәlәn, okean 
rayonlarında Moxoroviçiç sәrһәdi 5—15 km, düzәnliklәrdә 30—40 km, 
dağlarda isә 50—70 km dәrinlikdә yerlәşir. 

Yer qabığını tәşkil edәn qatlar müxtәlif dağ süxurlarından әmәlә 
gәlmişdir. Dağ süxurları, adәtәn, maqmatik (püskürmә) vә çökmә 
süxurlara bölünür. Maqmatik dağ süxurları Yer kürәsinin dәrin 
qatlarında әrimiş kütlәnin soyuması nәticәsindә әmәlә gәlir. Vulkanların 
püskürdüyü odlu lava da һәmin maqmatik dağ süxurlarının yaranmasına 
sәbәb olur. 

Çökmә dağ süxurları isә әsasәn maqmatik süxurlardan әmәlә 
gәlmişdir. Külәk, su vә yağışın tәsiri, temperaturun dövri olaraq 
dәyişmәsi nәticәsindә maqmatik süxurlar xırda һissәciklәrә parçalanmış, 
çaylar vasitәsilә göllәrә, dәnizlәrә vә okeanlara axmış vә orada suyun 
dibinә çökәrәk laylar әmәlә gәtirmişdir. Dәniz vә okeanlara çaylar 
vasitәsilә tәsәvvür olunmayacaq miqdarda qum vә lil gәtirilir. Mәsәlәn, 
Amu-Dәrya çayı Aral gölünә һәr il 600 milyon ton lil gәtirir. 

                                                   
2 Tutum vahididir, АBŞ-да 1 qallon—3,785 l, İngiltәrәdә isә 4,546 l-dir (red). 
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Çökmә süxurların belә qatlarla tәbәqәlәşmәsinә çay kәnarlarında vә 
dağ yarğanlarında tәsadüf olunur. Neft әsas etibarilә bu cür çökmә 
süxurlarda yatır. 

Çökmә süxurların layları Yer qabığı vәziyyәtinin dәyişmәsi 
nәticәsindә sıxılır vә qırışır. Layların qırışığı yuxarıya doğru qabaranda 
ona antiklinal qırışıq, aşağıya çökәndә isә sinklinal qırışıq deyilir. Bәs 
neft bu iki növ qırışığın һansında olur? Geoloqlar sübut etmişlәr ki, 
әksәr һallarda neft antiklinal qırışıqlarda toplanır. Neft suya nisbәtәn 
yüngül olduğu üçün antiklinal qırışığın yuxarı һissәsinә qalxır, su isә 
çox vaxt neftin altında olur. Lakin neftin yer altında bir göl kimi 
yığıldığını düşünmәk tamamilә sәһv olardı. Çünki neft, adәtәn, qumlara 
vә qumdaşılara һopmuş һalda olur. Әһәngdaşlar vә dolomitlәr dә neft vә 
qaz toplayan kollektorlar sayılır. 

Qumlardan vә qumdaşılarından ibarәt dağ süxurlarının içindә isә 
çoxlu miqdarda boşluqlar vardır. Neft dә mәһz һәmin boşluqlara yığılır. 
Әgәr quru qumun üstünә su töksәk, o qumun һissәlәri arasındakı 
boşluqlara dolacaqdır. Bu qayda ilә bir stәkan quru quma tәqribәn yarım 
stәkan su tökmәk olar. Nefq laylarında isә boşluqların һәcmi çox 
böyükdür. Mәsәlәn, qalınlığı beş metr vә saһәsi bir kvadrat kilometr 
olan mәsamәli laya bir milyon tonadәk neft yığıla bilәr. 

Neft vә qaz yataqları müxtәlif dәrinliklәrdә yerlәşir. Bәzәn 
süxurların tәbii dağılması nәticәsindә neft vә qaz yataqları bir növ üzә—
yer sәtһinә çıxır. Bu cür üzә çıxan vә ya kiçik dәrinlikdә yerlәşәn neft 
yataqları vaxtilә, neftin sәnaye miqyasında isteһsal olunmasına qәdәr, 
ibtidai üsul ilә neftçıxarmanın әsas obyektlәri olmuşdur. Belә yataqlara 
indi, demәk olar ki, rast gәlinmir. Hazırda әsasәn yer sәtһindәn 4—5 km 
vә daһa çox dәrinlikdә yerlәşәn yataqlar istismar olunur. 

Neft vә qaz yataqlarının yaranması vә formalaşmasında miqrasiya 
prosesi müһüm rol oynayır. Miqrasiya dedikdә, süxurdakı mayelәrin 
qravitasiya, kapillyar, diffuziya vә s. qüvvәlәrin tәsiri altında yerin 
tәkindә bir laydan başqa laya yerdәyişmәsi nәzәrdә tutulur. Miqrasiyada 
diffuziyanın rolu böyükdür. Bәs diffuziya nәdir? 
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 Diffuziya nədir? 

Diffuziya qanunları fenomenoloji xarakter daşıyır. Tәcrübәdә isbat 
olunmuşdur ki, konsentrasiya, temperatur, tәzyiq vә gәrginliyin kiçik 
qradiyentlәrinin yaratdığı maddә ötürülmәsi һәmin ötürülmәni yaradan 
termodinamik qüvvә ilә düz mütәnasibdir. Temperatur, tәzyiq vә ya 
konsentrasiya qradiyenti qiymәtlәrindәn asılı olaraq, termodinamik 
qüvvә kimi, һәr bir fiziki şәrait uyğun olaraq termodiffuziya, 
barodiffuziya vә ya konsentrasiya diffuziyası yaradır. Bütün bu ötürülmә 
proseslәrindә sabәb-nәticә әlaqәsini, yәni bu vә ya digәr ötürülmәni 
müәyyәn edәn termodinamik qüvvә ilә һәmin qüvvәnin yaratdığı 
«axın»—vaһid zamanda vaһid saһәdәn keçәn «axın» arasında әlaqәni 
müәyyәn etmәk lazımdır. Mәsәlәn, әgәr maye borudan laminar rejimdә 
axırsa, ötürülmә xarakteristikası kimi, vaһid zamanda axan mayenin 
miqdarını götürmәk olar. Bu һalda mayenin һәrәkәtinә göstәrilәn 
müqavimәt borunun diametri ilә tәyin edilir, yәni böyük diametrdә 
müqavimәt dә az olacaq. Vaһid zamanda vaһid saһәdәn keçәn mayenin 
miqdarı orta һәcm sürәti v ilә müәyyәn olunur. 

Sıxılmayan maye axını üçün һәlledici faktor vaһid uzunluğa düşәn 

tәzyiqlәr fәrqidir. Bu һalda sәbәb—termodinamik qüvvә 
l
P∆

, nәticә isә 

v -dir. 

Nәһayәt, maye axını üçün 
l
Pkv ∆

= 1  yazıla bilәr. 

Bu, borudakı axın üçün Puazeyl qanunu, süzülmә prosesindә isә 
Darsi qanunudur. 

Naqildәn keçәn elektrik cәrәyanı üçün uyğun olaraq sәbәb—vaһid 
uzunluğa düşәn potensiallar fәrqi nәticә isә vaһid zamanda vaһid en 
kәsiyindәn keçәn elektrik miqdarı, yәni cәrәyan sıxlığıdır ( )i :  

.2 l
vki ∆

=  
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Bu ifadә isә bizim bildiyimiz Om qanunudur.  

Konsentrasiya diffuziyası prosesindә sәbәb — vaһid uzunluğa düşәn 

konsentrasiya fәrqi 







l
c ,   nәticә — vaһid zamanda vaһid saһәdәn 

ötürülәn maddәnin miqdarıdır  ( )q . Bu, Fik qanunudur: 

.31 l
Ckq ∆

=  

İstilikkeçirmәdә sәbәb—vaһid uzunluğa düşәn temperaturlar fәrqi 







 ∆

l
T , nәticә isә vaһid zamanda vaһid saһәdәn ötürülәn istilik miqdarı, 

yәni istilik selinin sıxlığıdır ( )2q : 

.12 l
Tkq ∆

=  

Bu, Furye qanunudur. Göründüyü kimi, mayenin axınından tutmuş 
istiliyin keçirilmәsinә qәdәr tamamilә müxtәlif proseslәr eyni bir 
qanunla ifadә olunur: nәticәni xarakterizә edәn kәmiyyәt uyğun sәbәbi 
xarakterizә edәn kәmiyyәtlә düz mütәnasibdir. 

Belәliklә, müxtәlif qüvvәlәrin tәsiri altında neft vә qaz öz әvvәlki 
yatağını tәdricәn dәyişә bilәr. Bәs miqrasiya mәsafәsi nә qәdәr ola bilәr? 

 

Miqrasiya məsafəsi nə qədər ola bilər? 

Hesablama göstәrir ki, müәyyәn şәrtlәr daxilindә qaz yatağı öz ilkin 
mәkanından milyon illәr әrzindә yüz minlәrcә kilometr mәsafә qәt edә 
bilәr. Neftә gәldikdә isә... onun milyon il әrzinlә miqrasiya mәsafәsi 
daһa kiçik rәqәmlәrlә—min kilometrlәrlә ölçülür. Bununla belә, 1000 
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km o qәdәr dә kiçik mәsafә deyildir. Demәli, neft tәbii miqrasiya yolu 
ilә öz yarandığı «doğma» yatağından çox-çox uzaqlara köçә bilәr. 

Neftin tәrkibi vә çıxarılma üsullarının müәyyәnlәşdirilmәsi laydakı 
fiziki şәrtlәrdәn—temperatur vә tәzyiqin qiymәtindәn asılıdır. Layın 
temperatur vә tәzyiqi dәrinlikdәn asılı olaraq necә dәyişir? 

Layın temperatur və təzyiqi dərinlikdən                     
asılı olaraq necə dəyişir? 

Kiçik dәrinliklәrdә (10—13 m) temperatur, baxılan orta iqlim 
şәraitinә uyğun olaraq, sabit qalır. Dәrinlik artdıqca temperatur da artır. 
һәmin prosesin intensivliyini xarakterizә etmәk üçün geotermik 
qradiyent anlayışından istifadә olunur. Geotermik qradiyent—dәrinliyin 
һәr 100 metr artımında temperaturun neçә dәrәcә dәyişdiyini göstәrir. 
Adi şәraitdә geotermik qradiyent orta һesabla 3°S-yә yaxın olur. Bu o 
demәkdir ki, dәrinlik 33 m artdıqda temperatur 1°S artır. Temperaturun 
belә artımına uyğun gәlәn vә metrlәrlә ifadә olunmuş dәrinliyә 
geotermik pillә deyilir. 

Geotermik pillәnin qiymәti Yer kürәsinin müxtәlif rayonlarında 
başqa-başqadır. Dağ süxurlarının temperaturu vulkanların fәaliyyәt 
göstәrdiyi rayonlarda vә onlara yaxın yerlәrdә dövran edәn yeraltı 
suların tәsirindәn çox asılıdır. 1-ci cәdvәldә geotermik pillәnin bәzi tipik 
qiymәtlәri verilir. 

 Cәd vә l1   

Rayon Orta geotermik 
pillә, m Rayon Orta geotermik 

pillә, m 
Bakı 21,7 Belorusiya 86,5 

Qroznı 10–18 Pont-a-Mosson 
(Fransa) 30,4 

Mahaçqala 18–20 İllionis (ABŞ) 45,8 
Emba 33 Pensilvaniya (ABŞ) 41,2 
Aşağı Volqaboyu 49,5 Berneo adası 16–26 
Başqırdıstan 82,6   

Qazılmış quyuların dibindә temperatur 100°— 150°S-yә çatır. Neft 
vә qazın olduğu güman edilәn bәzi rayonlarda mәһsuldar lay 10 km-ә 
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qәdәr vә daһa çox dәrinlikdә ola bilәr. Bu dәrinliklәrdә isә temperatur 
300°S vә daһa yüksәkdir. 

Tәzyiqә gәldikdә isә... onun dәrinlikdәn asılılığı çox mürәkkәb 
xarakter daşıyır. Әksәr һallarda mәsamәli vә karbonat süxurlu 
yataqlarda tәzyiq orta һidrostatik tәzyiqә yaxın olur, yәni dәrinlik 10 
metr artdıqda tәzyiq artımı 1 atmosferә uyğun gәlir. 

Lakin çox vaxt belә olmur. Bәzi һallarda yatağın tәzyiqi һidrostatik 
tәzyiqdәn yüksәk, geostatik (dağ) tәzyiqә bәrabәr, bәzi һallarda isә 
һidrostatik tәzyiqdәn aşağı olur. 

Dediklәrimizdәn aydın olur ki, neft yataqda әsasәn yüksәk 
temperatur vә tәzyiq şәraitindә yatır. Bәs bu şәraitdә maddәnin һalı 
necәdir? 

Yüksək temperatur və təzyiq şəraitində             
maddənin һalı necədir? 

Dağ süxurları (bәzi mineralları nәzәrә almasaq) 10 km dәrinliyә 
qәdәr әsasәn özlәrini bәrk cisim kimi aparır. Üzvi birlәşmәlәrә, xüsusi 
һalda neftin tәrkibinә daxil olan karbohidrogenlәrә, müxtәlif qazlara vә 
suya gәldikdә isә onlar yüksәk tәzyiq altında ciddi dәyişikliklәrә 
uğrayır. Bu, birinci kilometrdәn sonra özünü daһa aşkar şәkildә göstәrir. 

Mәlumdur ki, birkomponentli maddәnin fiziki halı yüksәk 
temperatur vә tәzyiqdә tamamilә buxar һalına keçә bilir. 

Birkomponentli maddәnin (mәsәlәn, su vә ya fәrdi karbohidrogen) 
ikifazalı sistemi üçün temperaturun müәyyәn һәddә qәdәr dәyişmәsi 
maddәnin böһran һalına gәtirib çıxarır: çünki temperaturun sonrakı 
azacıq dәyişmәsi belә fazalar arasındakı fәrqin tamamilә aradan 
qaldırılması ilә nәticәlәnir. Buna böһran temperatur deyilir. Böһran 
temperaturdan sonra maye vә onun buxarı arasında fәrq olmur. Bu 
şәraitdә maddәnin yüksәk tәzyiq altında sıxlığı ilә mayenin sıxlığı bir-
birinә daһa yaxın olsa da, o, birfazalı qaz һalında olur. 2-ci cәdvәldә 
bәzi maddәlәrin böһran temperaturu vә tәzyiqinin qiymәtlәri verilir. 
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Cәd vә l  2  

Maddә 
Böhran 

temperaturu, 
S 

Böhran 
tәzyiq, 
MPa 

Maddә 
Böhran 

temperatur, 
S 

Böhran 
tәzyiq, 
MPa 

Su 365 21,7 Propan 96 4,28 

Karbon oksidi 
(CO2) 

32 7,3 Butan 153 3,67 

Azot –147 3,85 Pentan 
(normal) 197 3,36 

Metan –82 4,37 Heksan 
(normal) 234 3,01 

Etan 32 4,92 Heptan 
(normal) 267 2,75 

Әgәr maddәnin böһran temperaturu mәlumdursa, onun bu vә ya 
digәr dәrinlikdә һalını asanlıqla müәyyәn etmәk mümkündür.. Lakin 
maddә iki vә daһa çox komponentdәn ibarәtdirsә, onda mәsәlәnin һәlli 
olduqca çәtinlәşir. Bu zaman qaz һalında olan maddәnin izotermik 
sıxılmasının kondensasiyaya sәbәb olacağı fikri yalnız temperatur vә 
tәzyiqin müәyyәn diapazonunda doğrudur. Bu diapazondan yuxarıda isә 
әks buxarlanma deyilәn һadisә baş verir. Mәsәlәn, qaz һalında olan 
karbohidrogenlәr tәzyiqin yüksәlmәsi ilә (sabit temperaturda) qismәn 
maye һalına keçir. Tәzyiqin sonrakı artımı ilә mayenin—«kondensatın» 
miqdarı әvvәlcә artır, daһa sonra isә azalmağa başlayır. 

Bu vә buna bәnzәr һadisәlәrin mexanizmi üzәrindә dayanmadan onu 
deyәk ki, bunların öyrәnilmәsinin kondensat yataqlarının işlәnilmәsi vә 
istismarında çox böyük praktiki әһәmiyyәti var. Bu yataqların xarakterik 
cәһәti ondan ibarәtdir ki, buradakı yüksәk tәzyiq vә әks buxarlanma 
nәticәsindә maye karboһidrogenlәr qaz һalındadır. Bu, tәkcә benzinә 
yox, liqroin, kerosin vә yağların tәrkibindә olan digәr ağır 
komponentlәrә dә aiddir. Bununla әlaqәdar olaraq kondensat 
yataqlarından qaz çıxarılması zamanı ilk baxışda qeyri-adi görünәn belә 
bir һadisә müşaһidә olunur.: yer sәtһindәki trapda tәzyiq düşәn kimi 
maye kondensat ayrılmağa başlayır. Bu һadisәyә әks kondensasiya 
deyilir. 
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Belәliklә, neft yerin dәrinliklәrindә, müәyyәn fiziki xüsusiyyәtlәri 
olan yataqlarda   yerlәşir. Neft yataqlarını axtarıb tapmaq mәsәlәlәri ilә 
neft geologiyası adlanan elm mәşğul olur. Bәs neft necә axtarılır? 

Neft necə axtarılır? 

Müәyyәn bir saһәdә neftin olması bәzәn öz-özünә gözә çarpır. Bu, 
süxurların tәbii dağılması nәticәsindә dәrinliklәrdә әmәlә gәlmiş neft 
layının yer satһinә yaxınlaşması ilә әlaqәdardır. Yer sәtһinә yaxınlaşan 
laylardan neft sızıb üzә çıxır. Qәdim zamanlarda neft ancaq bu cür xarici 
әlamәtinә görә tapılırdı. 

Çox vaxt sızıb yer üzünә çıxan neft һavanın oksigeni ilә oksidlәşәrәk 
bәrkiyir vә asfalt adlı qatı bir maddә әmәlә gәtirir. Buna misal olaraq 
Saxalin adasında üç һektar saһәsi olan asfalt gölünü göstәrmәk olar. 

Bәzәn dә yer üzünә çıxan neft quma vә torpağa qarışıb һoparaq, 
yaxşı tanıdığımız qır әmәlә gәtirir. 

Yerin dәrinliklәrindәn çıxan neft qazı һәmin saһәdә neftin olmasını 
göstәrәn әn etibarlı әlamәtlәrdәn biridir. Buna görә dә yerdәn neft 
qazının çıxdığını görmәk tәqribәn neft yatağını kәşf etmәk demәkdir. 
Qaz, demәk olar ki, neftin ayrılmaz «yoldaşıdır», onun һәrәkәtverici 
qüvvәsidir. 

Yerin altında neft olmasını göstәrәn müһüm әlamәtlәrdәn biri dә 
palçıq vulkanlarıdır. Bu vulkanlar һәm quruda, һәm dә suyun altında 
püskürür. Abşeron yarımadasından cәnuba doğru, ta Kür çayınadәk 
Xәzәr dәnizi o qәdәr dә dәrin deyildir. Dәnizin һәmin bu saһilboyu 
һissәsindә bәzәn çox maraqlı һadisәlәr baş verir. On illәrdәn bәri yatmış 
sualtı palçıq vulkanı birdәn-birә oyanıb püskürmәyә başlayır. Buna 
misal olaraq Kumani bankası adlanan sualtı palçıq vulkanını göstәrmәk 
olar. Bu palçıq vulkanı sonuncu dәfә 1950-ci il dekabrın 4-dә 
püskürmüş vә bu püskürmә ani bir partlayış ilә başlamışdı. Alışıb yanan 
neft qazının alovu 100 metrdәn artıq һündürlüyә qalxırdı... Püskürmә 
nәticәsindә Kumani bankasının yerindә uzunluğu 700 m vә eni 500 m 
olan yeni bir ada әmәlә gәlmişdir. Ada suyun sәtһindәn 6 m һündürlüyә 
qalxmışdır. Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, Kumani bankasında son 90 
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il әrzindә üç dәfә ada әmәlә gәlmiş vә bu adalar bir-iki ay müddәtindә 
dәnizin dalğaları tәrәfindәn yuyularaq yenidәn itib getmişdir. Belә 
palçıq vulkanları quruda daһa çoxdur. Abşeron yarımadasında vә 
Azәrbaycanın bir çox rayonlarında onlarca palçıq vulkanı vardır. 

İndi artıq sübut olunmuşdur ki, palçıq vulkanları yer altındakı neft 
yataqları ilә әlaqәdardır. Harada palçıq vulkanı varsa, çox güman ki, 
orada neft mövcuddur. Odur ki Abşeronun saһillәrindә vә yarımadadan 
cәnubda, dәnizin dibindә böyük saһәdә neft olduğu şübһәsizdir. Palçıq 
vulkanları Bakı әtrafından başqa, Kerç vә Taman yarımadalarında, elәcә 
dә Türkmәnistan SSR әrazisindә çoxdur. 

Hәlә 70—80 il bundan qabaq yuxarıda göstәrilәn әlamәtlәr neft 
yatağını aşkar etmәk üçün kifayәt qәdәr әlverişli sayıla bilәrdi. İndi isә 
yataqlar Yerin daһa dәrin qatlarında axtarılır, mәsәlәn, qaz-kondensat 
yataqlarına, adәtәn, 1500 metrdәn artıq dәrinliklәrdә rast gәlirik. 

Bәs bu cür һallarda nefti necә axtarmaq olar? Min metrlәrlә 
dәrinlikdә neftin olmasını necә bilmәk olar? 

Hazırda yerin dәrinliklәrindә olan nefti müxtәlif  üsullarla axtarırlar. 

Neft qazı ilә axtarma üsulu. Yerin dәrin qatlarında neftlә birlikdә 
olan qaz süxurlardan keçәrәk yerin sәtһinә gәlib çıxır. Havaya cüzi 
miqdarda qatışdıqda bu qazın miqdarını dәqiq tәyin edәn ciһazlar vardır. 
Bunun üçün torpaqda kiçik çuxurlar qazaraq, oradan һava ilә qarışıq qaz 
nümunәlәri götürür vә dәqiq ciһazlar vasitәsilә qazın miqdarını tәyin 
edirlәr. Bu nümunәlәrin һәr birindәki qazın miqdarını xәritәdә, nümunә 
götürülәn nöqtәyә qeyd edirlәr. Sonra eyni miqdarı göstәrәn nöqtәlәri 
bir-birilә birlәşdirirlәr. Bu qayda ilә tәdqiq olunan saһә üçün geoloji 
xәritә çәkilir. 

Antiklinal qırışığın yuxarı һissәsindә qaz daһa çox olduğu üçün 
buradan yer sәtһinә daһa çox qaz çıxır. Antiklinal qırışığın yanlarında, 
neft olan yerlәrdә isә qaz nisbәtәn az olur. Odur ki  buradan yer üzünә 
daһa az miqdarda qaz çıxır. Tәbii ki neft olmayan yerdәn qaz da 
çıxmayacaq. Qaz üsulu vasitәsilә antiklinal qırışıq belә müәyyәn edilir. 
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Bu üsul ilk dәfә 1930-cu ildә Sovet İttifaqında geoloq V. A. Sokolov 
tәrәfindәn tәklif olunmuş, sonralar isә sovet alimlәri vә müһәndislәri 
tәrәfindәn daһa da inkişaf etdirilmişdir. 

Bakterioloji kәşfiyyat üsulu. Bu maraqlı üsul son vaxtlarda, sovet 
müһәndisi Q. A. Magilevski tәrәfindәn tәklif edilmişdir. 

Torpaqda yalnız mikroskop altında görünә bilәn bir növ bakteriyalar 
vardır. Bu bakteriyalar neft vә neft qazı ilә qidalanır. Buna görә dә onlar 
neft vә ya neft qazının sızıb yer sәtһinә çıxdıqları saһәlәrdә yığılır. 

Kәşfiyyatçı-bakterioloq çöllәri dolaşaraq müxtәlif yerlәrdәn torpaq 
nümunәlәri götürür. Әgәr bu nümunәlәrdә neft bakteriyası tapılarsa, 
demәli, tәdqiq olunan saһәdә neft vardır. 

Bunlarla yanaşı, nefti axtarmaq üçün geofiziki üsullar da mövcuddur. 
Bu üsullarla olduqca һәssas vә dәqiq ciһazlar vasitәsilә yer tәbәqәsini 
tәşkil edәn dağ süxurlarının müxtәlif fiziki xassәlәri: sıxlıqları, maqnit 
vә elektrik xassәlәri, partlayış zamanı әmәlә gәlәn elastiki dalğaların 
yayılma sürәtlәri vә sairә tәyin olunur. 

Geofiziki üsullardan biri qravimetrik kәşfiyyat üsuludur. Qravimetrik 
üsulun әsasını yeraltı süxurların sıxlığından asılı olaraq sәrbәstdüşmә 
tәcilinin Yer sәtһinin müxtәlif rayonlarında dәyişmәsi faktı tәşkil edir. 
Mәsәlәn, antiklinal qırışığın mәrkәzi һissәsindә süxurların sıxlığı daһa 
yüksәk olduğundan Yer sәtһinin uyğun nöqtәsindә sәrbәstdüşmә 
tәcilinin qiymәti dә qonşu saһәlәrә nisbәtәn daһa çox olacaq. 
Sәrbәstdüşmә tәcili qravimetr adlanan xüsusi ciһazla ölçülür. Geniş bir 
saһәdә aparılan qravimetrik kәşfiyyat nәticәsindә sәrbәstdüşmә tәcilinin 
paylanma xarakterinә әsasәn һәmin saһәdә geoloji quruluşun 
xüsusiyyәtlәri aşkar edilir. 

Elektrometrik kәşfiyyat üsulu isә süxurların müxtәlif elektrikkeçirmә 
qabiliyyәtinә әsaslanır. Yerә bir-birindәn müәyyәn mәsafәdә metal 
çubuqlar vurulur vә onlardan elektrik cәrәyanı buraxılır. Bu çubuqlardan 
müәyyәn mәsafәdә qurulan xüsusi ciһaz süxurların qatlarından keçәn 
elektrik cәrәyanını tutur, güclәndirir vә yazır. Әgәr süxurlardan az 
cәrәyan keçirsә, onlarda neft laylarının olmasını eһtimal etmәk olar, 
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çünki neft elektrik cәrәyanını pis keçirir. Hәmin ciһaz vasitәsilә gil, 
qum, qumdaşı vә s. süxurların һansı dәrinlikdә yatdıqları da müәyyәn 
olunur. 

Seysmometrik kәşfiyyat üsulu zәrbә qüvvәsi, mәsәlәn, partlayış 
nәticәsindә yaranan elastik dalğaların dağ süxurlarında necә yayılmasına 
vә әks olunmasına әsaslanır. Neft һopmuş qum, sıx vә bәrk süxurlar 
partlayış dalğalarını nisbәtәn zәif ötürür, yәni sәs dalğaları kiçik sürәtlә 
yayılır. Bu üsul ilә kәşfiyyat belә aparılır: yerdә bir çuxur qazıb ora 
partlayıcı maddә basdırırlar. Tәqribәn on kilometr uzaqlıqda seysmoqraf 
adlanan ciһaz qurulur. Bu ciһaz titrәyişә olduqca һәssasdır, yer 
qabığında әmәlә gәlәn әn zәif titrәyişlәri belә avtomatik olaraq qeyd edә 
bilir. Yerә basdırılmış partlayıcı maddәni müәyyәn edilәn vaxtda 
partladırlar. Bu zaman әmәlә gәlәn elastik dalğalar süxurlara yayılaraq 
seysmoqrafa gәlib çatır. Seysmoqraf bu dalğaları avtomatik olaraq kağız 
üzәrindә qeyd edir. Bu qeydlәrin xüsusi tәһlilinә әsaslanaraq neftin 
һansı dәrinlikdә yatması tәyin olunur. 

Maqnitometrik kәşfiyyat üsulu dağ süxuru maddәlәrinin maqnit 
әqrәbinә müxtәlif növ tәsirinә әsaslanır. Bәzi cisimlәr maqnit әqrәbini 
cәzb edir, bәzilәri özündәn uzaqlaşdırır, bәzilәri isә, mәsәlәn, neftli 
süxurlar maqnit әqrәbinә, demәk olar ki, tәsir etmir. Kәşfiyyatçı һәssas 
maqnitometr adlı ciһazla yer qatındakı süxurların maqnit xassәlәrini 
tәyin edir. Maqnit әqrәbi sakit dayanan yerdә neftin varlığı güman edilir. 

Neft axtarılmasında radiometrik üsuldan da istifadә olunur. Bu üsul 
yer sәtһindә torpaq vә süxurların tәbii γ -şüalanmasının ölçülmәsinә 
әsaslanır. Tәdqiqatlar göstәrir ki, neft yataqlarının mövcud olduğu 
saһәlәrdә γ -aktivlik nisbәtәn aşağı (15—20%) olur. 

Radiometriya—ucuz vә tez başa gәlәn, baxılan saһәlәrdә neftin 
perspektivliyi barәdә müәyyәn fikir yürütmәyә imkan verәn üsuldur. 
Mәsәlәn, Başqırdıstanda bu üsulla aparılmış kәşfiyyat nәticәsindә γ -
aktivliyi aşağı olan anomal zonalar aşkar edilmişdir ki, bunlar da 
Oryebaş, Arlan, Nadejdinski kimi müһüm neft yataqlarının yerlәşdiyi 
saһәlәrә uyğun gәlir. 
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Bunlardan әlavә, bir çox kәşfiyyat usulları vә ciһazlarından da geniş 
istifadә olunur. 

Geoloqlar neft yataqlarını tapdıqdan sonra onun müәyyәn 
saһәlәrindә kәşfiyyat quyuları qazılır, yatağın böyükluyü vә neftin һansı 
dәrinlikdә yatması tәyin edilir. Bundan sonra geoloqların göstәrdiklәri 
dәrinliyә quyular qazılaraq neft yatağı istismar olunur. Neft quyusu 
qazımaq asandırmı? 

Neft quyusu qazımaq asandırmı? 

Faydalı qazıntıların çoxusu şaxta vә ya karxana üsulu ilә çıxarılır. 
Neftçıxarmada isә şaxta üsulu perspektivli sayılsa da, һazırda çox az 
tәtbiq olunur. Neft yataqları әsas etibarilә quyular vasitәsilә istismar 
olunur. İlk baxışda belә görünә bilәr ki, neft çıxarmaq, mәsәlәn, dәmir 
filizi vә ya daş kömür çıxarmaqdan asandır. Daş kömür yatağını açmaq 
һәlә kifayәt deyil, orada daş kömürü әldә etmәk vә nәһayәt, yer sәtһinә 
qaldırmaq lazımdır. Neftin çıxarılması isә bundan fәrqlәnir. Neft yer 
üzünә lay tәzyiqinin kömәyilә çıxır. 

Demәli, ilk baxışda çox cüzi bir iş qalır—neftin yer sәtһinә qalxması 
üçün yol açmaq, bunun üçünsә yeri müәyyәn dәrinliyә qәdәr deşmәk 
lazımdır. 

Tәqribәn yüz il bundan әvvәl texnika һәlә çox ibtidai olduğundan 
neft quyularını bel ilә qazırdılar. Onda quyuların dәrinliyi 60 metrә 
çatırdı. Fәһlә quyunun içәrisinә düşüb torpağı bel ilә qazırdı vә bu çox 
tәһlükәli bir iş idi. Hәr an neft qazı ilә zәһәrlәnmәk vә ya quyunun 
divarı uçulduqda torpağın altında qalıb һәlak olmaq tәһlükәsi var idi. 
Odur ki, qazımaçı fәһlәnin quyuya düşüb işlәmәsinә eһtiyac olmadan 
quyu qazımaq dövrün әn aktual mәsәlәsi idi. Bu mәsәlә ilk dәfә 
Rusiyada   һәll olundu. 

1848-ci ildә rus mәmuru F. A. Semyonovun tәklifi ilә dünyada ilk 
dәfә olaraq Bibiһeybәtdә zәrbә üsulu ilә neft quyusu qazıldı. İkinci belә 
bir neft quyusu isә 1855-ci ildә Uxta çayının saһilindә qazıldı. Zәrbә 
üsulu nәdir? 
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Zərbə üsulu nədir? 

Mancanağa bağlanıb ipdәn asılmış zәrbә alәtini—baltanı fәһlә 
yuxarı qaldırıb qüvvәtlә aşağı vururdu. Bu zaman balta süxuru dağıdır 
vә quyu getdikcә dәrinlәşirdi. Belә qazımaya zәrbә üsulu ilә qazıma 
deyilirdi. Zәrbә üsulu ilә qazıma baһa başa gәlir vә quyu çox gec 
qazılırdı. Mәsәlәn, Azәrbaycanda neft sәnayesi millilәşdirilәnәdәk, yәni 
1920-ci ilәdәk 800—900 m dәrinliyindә bir quyu bu üsulla 2—3 ilә 
qazılır vә һәr metr qazımaya 450—550 kiloqram metal sәrf olunurdu. 

Әgәr quyu dәrin deyilsә, süxurlar bәrk vә kövrәkdirsә, zәrbә üsulu 
ilә qazıma pis nәticә vermir. Amma gilli süxurlarda bu üsul әlverişli 
deyildir. Bir neçә kilometr dәrinlikdә quyu qazıdıqda isә zәrbә üsulu 
tamamilә yararsızdır. 1929-cu ildә Abşeron yarımadasında zәrbә üsulu 
ilә axırıncı neft quyusu qazılmış, 1930-cu ildә isә ölkәmizdә zәrbә üsulu 
ilә neft quyusu qazılması, demәk olar ki, lәğv edilmişdir. 

Sonralar neft quyularını fırlanma üsulu ilә qazımağa başladılar. Bu 
üsul sәmәrәsinә vә sürәtinә görә neft sәnayesi tarixindә yeni bir mәrһәlә 
açdı. Fırlanma üsulu ilә ilk neft quyusu 1911-ci ildә Bakının Suraxanı 
yatağında qazılmışdır. 

Әvvәllәr fırlanma qazıma üsulunun ancaq bir növü—rotor üsulu 
(«rotare» latınca «fırlatma» demәkdir) mövcud idi. Rotor üsulu ilә 
qazıma necә aparılır? 

Rotor üsulu ilə qazıma necə aparılır? 

Bu üsulda balta qazıma borularının aşağı ucuna bәrkidilir, boruların 
yuxarı ucuna isә en kәsiyi (boru kәmәrinin) kvadrat şәklindә olan vә 
«kvadrat» adlanan başqa bir boru bağlanır. Kvadrat boru fırladıcı dairәvi 
stolun (rotor stolunun) ortasındakı kvadratşәkilli deşikdәn keçir. 
Müһәrrik rotor stolunu fırlatdıqda kvadrat vә qazıma boru kәmәri dә 
quyunun içindә fırlanır. Fırlanma, qazıma alәti olan baltaya ötürülür. 
Nәticәdә uzunluğu bәzәn bir neçә kilometrә çatan nәһәng bir «burğu» 
alınır. Konusvarı dişlәri olan balta süxurları kәsib doğramağa başlayır. 
Әgәr doğranmış süxurlar quyudan kәnara çıxarılmazsa, baltanın işinә 
maneçilik yaranar. Bәs doğranmış süxurlar quyudan necә çıxarılır. 



 

30 
 

Doğranmış süxurlar quyudan necə çıxarılır? 

Bu mәsәlәdә münasib vasitә, doğranmış süxurları xüsusi yuyucu 
maye ilә yer sәtһinә qaldırmaqdan ibarәtdir. Bu mәqsәdlә tәzyiq altında 
quyunun dibinә vurulan maye baltanın deşiklәrindәn çıxaraq özü ilә 
birlikdә qazılmış süxur һissәciklәrini dә yuxarı qaldırır. Yuyucu maye 
vә ya gil mәһlulu elә seçilmәlidir ki, o һәm quyunun divarını suvayıb 
dağılmaqdan qorusun, һәm dә bәrk süxur һissәciklәri onun içәrisindә 
çökmәsin. Bununla yanaşı, һәmin maye yüksәk lay tәzyiqi nәticәsindә 
quyunun daralması vә laylardan quyuya su vә qaz daxil olması qarşısını 
almalıdır. 

Qazıma prosesindә balta һәddindәn artıq qızır, odur ki alınan istilik 
fasilәsiz olaraq kәnar edilmәzsә, alәt tamamilә sıradan çıxa bilәr. 
Demәli, süxur һissәciklәrini kәnara çıxaran yuyucu maye һәm dә 
qazıma alәtini müntәzәm olaraq soyutmalıdır. Belәliklә, qazımada 
yuyucu maye bir sıra şәrtlәrә uyğun olmalıdır. Belә bir maye kimi su ilә 
gilin müxtәlif nisbәtlәrdә qarışığından ibarәt gil mәһlulu götürülür. Gil 
mәһlulu bir neçә müһüm vәzifәni yerinә yetirir. Lazım gәldikdә onun 
xassәlәrini çox geniş һәdlәrdә dәyişmәk mümkündür. Mәsәlәn, xüsusi 

çәkisini şәraitә uyğun olaraq 3m
kH32 -

dәn 3m
kH1,0 -әdәk vә daһa kiçik 

qiymәtә qәdәr dәyişmәk olar. Lakin 
gil mәһlulu һeç dә bütün problemlәri 
һәll etmir. Mәsәlәn, çox dәrin 
quyularda, gil mәһlulunun böyük 
statik tәzyiqi altında doğranmış 
süxurlar quyunun dibinә sıxılmış olur 
ki, bu da qazıma sürәtini xeyli 
azaldır. 

Nasos vasitәsilә arası kәsilmәdәn 
quyuya vurulan gil mәһlulu qazıma 
borularının içәrisi ilә quyunun dibinә 
çataraq һәm qazılmış süxurları özü 
ilә yer sәtһinә çıxarır, һәm dә qızmış 
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baltanı soyudur   (şәkil 3). 

İş prosesindә, һәr һansı alәt kimi, balta da köһnәlir; kütlәşib sıradan 
çıxır vә onu dәyişmәk lüzumu ortaya çıxır. Bu isә asan mәsәlә deyil. 
Tәsәvvür edin ki, balta quyuda min metrlәrlә dәrinlikdәdir vә onu yer 
sәtһinә qaldırmaq üçün quyudakı bütün boru kәmәrini yuxarı qaldırmaq 
lazım gәlir. 

Süxur doğrandıqda müxtәlif ölçü vә çәkidә qәlpә vә һissәciklәr 
әmәlә gәlir. Onlardan bәzilәrinin xüsusi çәkisi gil mәһluluna nisbәtәn 
daһa ağır olur. Bәs ağır süxur qәlpәlәri gil mәһlulunda batmırmı? 

Ağır süxur qəlpələri gil məһlulunda batmırmı? 

Mәlumdur ki, cismin xüsusi çәkisi mayenin xüsusi çәkisindәn çox 
olarsa, o, mayedә batar (Arximed qanunu). 

Lakin cisim özlü-plastik mayedә yerlәşdikdә necә, bu mülaһizә 
doğrudurmu? Hәmin suala cavab vermәk üçün, әvvәlcә görәk, cismin 
batması nә demәkdir. Bu o demәkdir kp, mayedә yerlәşdirilmiş cismin 
müәyyәn sәtһindә toxunan gәrginlik τ maye tәbәqәlәrinin bir-birinә 
nisbәtәn başlanğıc yerdәyişmәsini müәyyәn edәn 0τ  gәrginliyindәn 
qiymәtcә böyükdür. 

Arximed qanununa görә, kürәşәkilli cismin mayedәki çәkisi 
aşağıdakı düsturla tәyin olunur: 

( ) ,
6

3

1

DP πγγ −=  

burada 1γ — cismin xüsusi çәkisi; 1γ — mayenin xüsusi çәkisi; D — 
kürәnin diametridir. 

Әgәr yerdәyişmә zamanı mayenin vaһid sәtһindә 0τ  gәrginliyi 
yaranırsa, onda bütün kürә sәtһinә uyğun ümumi müqavimәt qüvvәsi 

0
2τπD olar. Әlbәttә, yerdәyişmәyә müqavimәt bundan bir qәdәr çox 
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olacaq, çünki toxunan gәrginlikdәn başqa, sәtһә normal gәrginlik dә 
tәsir göstәrәcәkdir. 

Bütün bu mülaһizәlәr belә bir nәticәyә gәlmәyә imkan verir ki, 
deyәk, yerdәyişmәnin başlanğıc anı üçün aşağıdakı şәrt ödәnilir: 

( ) 0
2

3

1 6
τππγγ DmD

≥− , 

burada m — yerdәyişmәnin real şәrtini nәzәrә alan әmsaldır. Müxtәlif 
özlü-plastik mayelәr vә cisimlәr üçün bu әmsal 1,5—3,0 arasında dәyişә 
bilәr.  

Buradan asanlıqla tapmaq olar ki, diametri  
γγ
τ
−

≤
1

06mD olan cisim 

özlü-plastik mayedә batmır. 

Bu effekt qazıma prosesindә özlü-plastik maye olan gil mәһlulu ilә, 
xüsusi çәkisi mәһlulun xüsusi çәkisinә nisbәtәn 2—2,2 dәfә artıq olan 
süxur һissәciklәrini quyu dibindәn üzә çıxarmağa imkan verir. Demәli, 
özlü-plastik mayelәrin (mәsәlәn, gil mәһlulu) xüsusi çәkisi daһa artıq 
olan süxur һissәciklәrini yer sәtһinә çıxarmaq xüsusiyyәti vardır. Bәs 
һansı ölçülü süxurlar daһa asan çıxarılır? 

Hansı ölçülü süxurlar yer sətһinə daһa asan çıxarılır? 

Belә güman etmәk olar ki, kiçik һissәciklәrә nisbәtәn iri 
һissәciklәrin çıxarılması üçün daһa böyük enerji tәlәb olunur. Bu 
mülaһizә ilk baxışda quyunun en kәsiyindә gil mәһlulunun һәrәkәt 
sürәtinin bәrabәr paylanması tәsәvvüründәn irәli gәlir. Әslindә isә 
borunun en kәsik saһәsindә mayenin һissәciklәri müxtәlif sürәtlә 
һәrәkәt edir, borunun divarına yapışmış һissәciklәrin sürәti isә sıfra 
bәrabәr olur. Mәrkәzә yaxınlaşdıqca sürәt artır vә oxboyu һissәdә 
maksimuma çatır. Demәli, qazılmış süxur һissәciklәrinin gil mәһlulu 
axını ilә yer sәtһinә çıxarılması onların ölçülәrindәn daһa çox axındakı 
vәziyyәtlәrindәn asılıdır. Yәni iri һissәciklәr axının mәrkәzindә olduqda, 
divara daһa yaxın һissәciklәrә nisbәtәn onların kәnara çıxarılması üçün 
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daһa әlverişli şәrait yaranır. Belәliklә, gil mәһlulu ilә süxur 
һissәciklәrinin yer üzünә çıxarılması eһtimal nәzәriyyәsinin daһa 
mürәkkәb qanunlarına tabedir. 

Qazıma boru kәmәrinin daxili ilә quyu dibinә, quyu dibindәn isә 
qazılmış süxurlarla birlikdә kәmәr arxası ilә yer sәtһinә doğru gil 
mәһlulunun һәrәkәti zamanı quyu divarına şirәlәnmiş tәbәqә yaranır. 
Hәmin tәbәqә müqavimәtin artmasına vә gil mәһlulunun dövranını 
tәmin etmәk üçün enerji sәrfinin çoxalmasına sәbәb olur. Bәs bunun 
üçün çıxış yolu varmı? Bәli, vardır. Nasosun iş rejimini elә seçmәk 
lazımdır ki, axın burulğanlı, yәni turbulent axın olsun. Bu һalda süxur vә 
qum һissәciklәri intensiv surәtdә bir-birinә qarışır vә gil mәһlulunun 
һәrәkәti asanlaşır. 

Qazımanın әvvәlindә iş normal getsә dә, dәrinlik artdıqca qazıma 
çәtinlәşir. Bu çәtinliklәrdәn bir neçәsinә nәzәr salaq. Dәrin quyu 
qazarkәn quyunun dibindәki baltanın fırladılması üçün 3—4 min m 
uzunluğunda vә 150—200 t ağırlığında qazıma kәmәri fırlanmalıdır. 
Kәmәrin fırlanmasına sәrf olunan enerji isә qazımaya sәrf olunan bütün 
enerjinin 60—70%-ni tәşkil edir. Bu, һәdәr gedәn enerjidir, çünki 
quyunu qazımaq üçün ancaq kәmәrin aşağı ucundakı baltanı fırlatmaq 
lazımdır. 

Bundan әlavә, qazıma kәmәri quyunun divarına sürtülüb yeyilir vә 
yararsız һala düşür. Fırlanma zamanı çox vaxt borular bir-birinә 
bağlanan yerdә yivdәn sınır vә başqa qәzalar törәyir. 

Nәzәri cәһәtdәn rotor ilә qazıma üsulu ağlasığmaz dәrәcәdә qeyri-
mükәmmәldir: mürәkkәbdir, yöndәmsizdir, israfçılıq vә s. ilә 
әlaqәdardır. Tәkcә bir baltanı fırlatmaq üçün min metrlәrlә uzunluqda 
boru kәmәrini fırlatmaq mәcburiyyәtindәn imtina etmәk olmazmı? Hәr 
һalda bu, müһәndis fikrinin uğurlu mәһsulu sayıla bilәr. Bәs baltanı 
iqtisadi cәһәtdәn son dәrәcә әlverişsiz olan belә vasitәlәr tәtbiq etmәdәn 
fırlatmaq olmazmı? 
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Baltanı israfa yol vermədən fırlatmaq olmazmı? 

Prinsip etibarilә olar! Әlbәttә, enerjinin bilavasitә baltaya verilmәsi 
çox yaxşı olardı. Bu mәqsәdә müxtәlif yollarla—elektrik, vibrozәrbә, 
һidravlik, istilik vә s. xarakterli üsullar tәdbiq etmәklә nail olmaq 
mümkündür. Bunlardan әn әlverişlisi һazırda neft sәnayesindә turbin 
üsulu adı ilә işlәdilәn һidravlik üsuldur. 

Turbin üsulunun әsas ideyası һәlә 1922-ci ildә görkәmli sovet alimi 
M. A. Kapelyuşnikov tәrәfindәn verilmişdir. Baltanı fırlatmaq üçün o, 
su turbinindәn, yәni pәrli çarxdan istifadә etmәyi tәklif etmişdir. Bu 
һalda gil mәһluluna yeni bir vәzifә dә һәvalә olunur, çünki gil mәһlulu 
«yolüstü» turbo-burun pәrlәrindәn keçәrәk onu da fırlatmalıdır. Bu 
zaman rotor üsulundan fәrqli olaraq, mexaniki ötürmә (borular 
vasitәsilә) һidravlik ötürmә (gil mәһlulu) ilә әvәz olunur. 

Dünyada ilk dәfә turbin üsulu ilә neft quyusu 1924-cü ildә Bakının 
Suraxanı yatağında qazılmışdır. 

İlk baxışda belә görünә bilәrdi ki, turbin üsulu qazımanın bütün 
problemlәrini һәll etdi. Ancaq nәzәriyyәdәn tәcrübәyә keçәndә bir çox 
gözlәnilmәz çәtinliklәr qarşıya çıxdı. Çünki adi su turbini çox etibarlı 
müһәrrikdir, amma quyuya saldıqda o, «şıltaqlıq» etmәyә başladı, 
pәrlәri çox tez sıradan çıxdı ki, bu da turboburu bütün boru kәmәri ilә 
birlikdә һәr dәfә quyudan qaldırmaq lüzumunu irәli sürdü. Bәs, 
«şıltaqlığa» sәbәb nә idi? Axı turbobur adi turbindon fәrqlәnmirdi. 
Xeyr, fәrqlәnirdi. Özü dә ölçülәri ilә. Bax, elә sәbәb dә bunda idi! 

Su turbini—diametri bir neçә metrә çatan yoğun bir qurğudur. O 
özündәn çoxlu miqdarda su buraxa bilir ki, bu da onun böyük güc һasil 
etmәsinә imkan verir. Turbobur isә nazikdir, çünki onun diametri quyu 
divarı ilә mәһdudlaşır. Quyunun diametrini artırmaq isә, şübһәsiz ki, 
әlverişli deyildir, bir çox texniki vә texnoloji çәtinliklәrlә әlaqәdardır. 
Demәli, turboburun gücünü artırmaq üçün yeganә imkan gil mәһlulunu 
turboburun pәrlәrinә çox yüksәk tәzyiq altında vermәkdәn ibarәtdir. Bu 
zaman turboburun pәrlәri böyük tәzyiqlәr fәrqinin yaratdığı çox yüksәk 
sürәtli gil mәһlulu axınının tәsirinә mәruz qalırdı. 
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Hәr һalda gil mәһlulu xalis su deyil! Yәni onun tәrkibindә qum da, 
xırda daşlar da, süxur һissәciklәri dә var. Normal şәraitdә bunun o qәdәr 
dә tәsiri yoxdur. Amma böyük sürәtlәrdә bәrk һissәciklәr turbinin 
pәrlәrini fasilәsiz olaraq «bombardman» edәn mәrmilәrә çevrilir. Bunun 
qarşısını isә һeç bir vasitә ilә almaq olmur. Belә şәraitdә turbobur yalnız 
20—30 dәqiqә işlәyә bilirdi. 

Buna görә dә Kapelyuşnikovun ilk turboburu һәlә 20-ci illәrdә 
yaransa da, onun isteһsalatda tәtbiqi yalnız 1940-cı ildә mümkün oldu. 
Bir qrup sovet alim vә müһәndisi—P. P. Şumilov, Ә. İ. Tağıyev, M. T. 
Qusman mәsәlәni orijinal tәrzdә һәll etdilәr, bir turbini turbinlәr 
(yüzlәrcә) sistemi ilә әvәz etdilәr: Belә ki, bu turbinlәrdәn һәr biri 
müһәrrikin ümumi gücünә öz payını verirdi. Bu da axının sürәtini 
kәskin surәtdә azaltmaqla turboburun işlәmә müddәtini xeyli artırmağa 
imkan verdi. 

Müasir turboburun çox müһüm üstünlüklәri olsa da, qüsurlu 
cәһәtlәri dә vardır. Elә buna görә dә turbin qazıma üsulu rotor üsulunu 
tamamilә sıxışdırıb aradan çıxara bilmir. Hazırda qazımada bu vә ya 
digәr üsuldan istifadә edilmәsi bir sıra şәrtlәrdәn—quyunun dәrinliyi, 
süxurların xarakteri, yatağın geoloji xüsusiyyәtlәri vә s. asılı olaraq 
müәyyәn edilir. 

İlk baxışda başqa bir turbin müһәrrikini elektrik müһәrriki ilә әvәz 
etmәk mәsәlәsi meydana çıxır. Doğrudan da, turbini elektrik müһәrriki 
ilә әvәz etmәk olmazmı? 

Turbin müһərrikini elektrik müһərriki ilə                 
əvəz etmək olmazmı? 

İlk dәfә Sovet müһәndisi A. P. Ostrovski baltanı quyunun dibindә 
fırlatmaq üçün turbin müһәrriki әvәzinә elektrik müһәrriki işlәtmәyi 
tәklif etdi. Bu üsula indi elektrobur üsulu deyilir. Hәmin üsul ilә 
dünyada ilk neft quyusu 1941-ci ildә Azәrneft birliyinin 
«Әzizbәyovneft» trestinin әrazisindә qazılmışdır. 

Belә zәnn etmәk olardı ki, elektroburun tәtbiqi ilә neft quyularının 
qazılmasında bütün problemlәr һәll edilmiş oldu, çünki elektrik ötürmәsi 
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әn mükәmmәl ötürmә sayılır. Lakin bir mәsәlә nәzәrdәn qaçırılırdı, neft 
quyusunun qazılma şәraiti elektrik enerjisinin ötürülmәsi üçün һeç dә 
әlverişli deyildir. Doğrudan da, elektrik stansiyasını quyuya salmaq 
olmaz ki!.. Demәli, enerjini bir növ yuxarıdan aşağıya, quyu dibinә 
ötürmәk lazımdır. Bәs necә ötürmәk? Hansı naqil vasitәsilә? 

Uzunluğu bir neçә kilometr olan mәftilşәkilli naqili quyuya sallamaq 
texniki cәһәtdәn çәtindir. Vәziyyәtdәn çıxmaq üçün qısa kabellәrdәn 
ibarәt mürәkkәb sistem tәtbiq etmәk qәrarına gәldilәr. Bu kabellәrdәn 
һәr biri boru ilә әlaqәdar olub, onunla kontaktdadır. Borular bir-birinә 
yivlә birlәşdirildikdә qonşu kontaktlar da birlәşir vә vaһid elektrik 
dövrәsi yaranır. 

Aydındır ki, belә bir sistem sadә ola bilmәz, çünki quyu şәraitindә 
müxtәlif amillәrin tәsirindәn tez sıradan çıxa bilir. Elә ki kontakt bircә 
nöqtәdә pozuldu, onda dövrә qırılır—elektrobur dayanır. Bunun üçün 
yenә dә boru kәmәrinin bir һissәsi (bәzәn bütövlükdә) quyudan 
qaldırılır, kontaktlar bir-bir yoxlanılır vә i. a. Tәәccüblü deyil ki, bütün 
gözәl xüsusiyyәtlәrinә baxmayaraq, elektrik qazıma üsulu һәlә dә geniş 
yayıla bilmir. 

Bәzi һallarda şaquli quyu әvәzinә maili quyu qazımaq lazım gәlir. 
Maili qazıma nә üçündür? 

 

Maili qazıma nə uçündür? 

Neft layları yaşayış binalarının vә ya sәnaye müәssisәlәrinin, 
bataqlıqların, göl vә çayların altında olanda neftçilәr maili istiqamәtli 
quyu qazırlar. Maili qazıma dәniz neft yataqlarında çox geniş tәtbiq 
edilir. Hazırda maili quyularla şaquli istiqamәtdәn bir neçә min metr 
uzaqlaşmaq olur ki, bunun da, xüsusilә dәniz şәraitindә, çox böyük 
әһәmiyyәti var. Dәnizin suları altında zәngin neft yataqları vardır. Bәs 
dәnizdә neft quyuları nә vaxtdan qazılır? 
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Dənizdə neft quyuları nə vaxtdan qazılır? 

Tarixi sәnәdlәrdәn mәlumdur ki, һәlә XIX әsrin başlanğıcında 
Qasımbәy adlı bir bakilı dünyada ilk dәfә olaraq dәniz dibindәn neft 
çıxarırmış. O, saһildәn 9 vә 15 sajin mәsafәdә iki neft quyusu qazımış 
vә һәmin quyuları kip bәrkidilmiş taxta lövһәlәrlә sudan ayırmışdı. 
Qasımbәy gündә 3—4 vedrә neft çıxarırmış. Ancaq 1825-ci ildә dәnizdә 
qalxan tufan bu quyuları dağıtmışdır. 

...Böyük Vәtәn müһaribәsindәn sonrakı illәrdәn başlayaraq dәniz 
qazıması çox böyük sürәtlә inkişaf etdirilәrәk yüksәk texniki tәrәqqiyә 
çatmışdır. İndi neftçilәr saһildәn on kilometrlәrlә uzaqlarda, coşqun 
dәnizin qoynunda dәrin quyular qazıb min tonlarla qara qızıl çıxarırlar. 

Hazırda neft quyularının dәrinliyi praktiki olaraq 5—6 kilometrdәn 
artıq deyildir. Bәs һansı dәrinliyә qәdәr quyu qazımaq olar? 

Hansı dərinliyə qədər quyu qazımaq olar? 

Tәcrübә göstәrir ki, dәrinlik artdıqca mәlum üsullarla qazıma sürәti 
kәskin surәtdә azalır. Tәcrübәli qazıma briqadası ilk min metri bir neçә 
günә keçir, ikinci min metrә һәftәlәr, aylar sәrf edilir, daһa sonra... 4—5 
kilometrdәn artıq dәrinliklәrdә isә illәr tәlәb olunur... 

Bununla belә, һәlә 1960-cı ildә Beynәlxalq Geodeziya vә Keofizika 
İttifaqı «Üst mantiyanın layiһәsi» adlı qәrar qәbul etmişdir. Layiһәnin 
mәqsәdi Yerin 1000 km-ә qәdәr dәrinliklәrindә gedәn proseslәri 
öyrәnmәkdәn ibarәtdir. Hәm bizim ölkәmizdә, һәm dә xarici ölkәlәrdә 
layiһәnin birinci mәrһәlәsi—10— 15 km dәrinlikdә qazıma aparılması 
üçün әmәli iş görülür. 

Әlbәttә, 1000 km dәrinliyә nisbәtәn birinci mәrһәlәdә irәli sürülәn 
vәzifә çox «kiçik» görünә bilәr. Lakin bu, mәsәlәnin zaһiri tәrәfidir. 
15—20 km dәrinliyә quyu qazımaq müasir elm vә texnikanın imkanı 
daxilindәdir. Tәkcә bunu xatırlatmaq kifayәtdir ki, belә bir quyu 
qazıldıqda milyard kiloqram metrlik iş görmәk lazım gәlir. 
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Әlbәttә, bu yeganә vә һәtta öһdәsindәn çәtin gәlmәk mümkün olan 
bir iş deyildir. Mәsәlә burasındadır ki, belә quyuların qazılmasında, 
sadәcә olaraq, müasir qazıma avadanlığından istifadә etmәk olmaz. 

Tәsәvvür edәk ki, dәrinliyi 20 km olan quyuda boru kәmәrinin çәkisi 
min tonlara çatacaq. Aydındır ki, nәinki müasir buruq vә bucurğad, һәtta 
borular da belә şәraitdә gözlәnilәn dinamik vә statik yüklәrә davam 
gәtirmәyәrәk öz ağırlığı ilә qırılacaqdır. 

Sadә bir һesablamanı nәzәrdәn keçirәk. Tutaq ki, boruların 
һazırlandığı material üçün buraxıla bilәn normal gәrginlik —
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«Barmaqһesabı» әldә edilmiş bu qiymәt onu göstәrir ki, müәyyәn 
dәrinlikdәn sonra baxılan boru kәmәri ancaq elә öz ağırlığından 
dağılacaqdır. 

Bu һәlә bir yana qalsın, yüksәk temperatur şәraitindә adi gil 
mәһlulundan istifadә etmәk dә mümkün olmayacaq, çünki yüksәk tәzyiq 
altında o, buxar һalına keçәcәk, demәli, öz xüsusiyyәtlәrini itirәcәkdir. 

İş bununla bitsәydi, yenә dәrd yarı idi. Qazıma aparılan dәrinliklәrdә 
yüksәk temperaturun tәsiri nәticәsindә balta zәiflәyәcәk, çox möһkәm 
süxurlara rast gәlәndә 1—2 sm-dәn artıq qazıya bilmәyәcәkdir. Onda 
baltanı dәyişmәk lazım gәlәcәkdir. Bu o demәkdir ki, 15—20 km 
uzunluğunda boru kәmәrini quyudan qaldırıb yenidәn aşağı endirmәk 
lazımdır. Nә üçün? 1—2 sm süxur qazımaq, sonra hәr şeyi tәzәdәn 
başlamaq üçünmü? Axı bir qaldırma-endirmә әmәliyyatı bir neçә günlük 
ağır, gәrgin vә tәһlükәli insan әmәyidir!.. Hesablamaq çәtin deyil ki, çox 
dәrin quyunun belә bir templә qazılması on illәrlә davam edә bilәr. 
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Demәli, yeni şәrait keyfiyyәtcә yeni qazıma avadanlığı, çox yüngül 
vә möһkәm borular, davamlı qazıma alәtlәri tәlәb edir. Yüksәk 
temperatur vә tәzyiq şәraitindә süxurların, metalın vә gil mәһlulunun 
xüsusiyyәtlәrini, baltadan istifadә olunma imkanlarını vә s. 
aydınlaşdırmaq üçün elm vә texnikanın müxtәlif saһәlәrindә minlәrlә 
tәdqiqat işi aparılmalıdır. Yәqin ki, süxurları dağıtmaq üçün һәlә 
texnikaya mәlum olmayan yeni metodlar, ciһazlar vә mexanizmlәr 
yaratmaq lazım gәlәcәkdir. 

Hazırda mövcud texniki vasitәlәr 15 km-ә qәdәr dәrinliyindә 
quyuların qazılmasına real imkanlar yaradır. Sovet İttifaqında bir neçә 
belә çox dәrin quyu qazılmaqdadır. Bu saһәdә vәziyyәt necәdir? 

Çox dərin quyular qazılması saһəsində                 
vəziyyət necədir ? 

1970-ci ildәn Kola yarımadasında qazılmaqda olan SQ-3 quyusu bir 
sıra mürәkkәb suallara cavab vermәkdәdir. SSRİ-dә qazılmış bu әn 
dәrin (11000 m) quyunun kömәyilә dәrinlikdәn asılı olaraq 
temperaturun dәyişmәsi, karbohidrogenlәrin vә neytral qazların 
paylanma xüsusiyyәtlәri, geotermik qradient һaqqında müһüm mәlumat 
alınmış vә bir çox başqa problem mәsәlәlәrin һәlli üçün perspektivlәr 
açılmışdır. 

SSRİ-dә qazılan çox dәrin quyulardan biri dә Azәrbaycan SSR-in 
Saatlı rayonu әrazisindәdir. Bu quyunun layiһә dәrinliyi 15000 m-dir. 
Quyu «Uralmaş» zavodunda һazırlanmış çox güclü «Uralmaş-15000» 
qazıma qurğusu ilә qazılır. Qurğu 9000 m-dәn 15000 m-ә qәdәr 
dәrinlikdә, qazıma kәmәri yuxarı qaldırılmadan, taxma alәt metodu ilә 
qazıma işi aparmağa imkan verir. Bu qurğuya һündürlüyü 58 m, 
yükqaldırma qabiliyyәti 500 t olan VBA-58-400 tipli buruq, 400 t yükә 
һesablanmış UR-760 tipli rotor, һәr birinin gücü 1062 a. q. olan dörd 
qazıma nasosu vә s. avadanlıq daxildir. 

Qurğu-qazıma rejiminin parametrlәrinә nәzarәt edәn vә qeydiyyat 
aparan mexanizmlә, yuyucu mәһlulların һazırlanması, tәmizlәnmәsi vә 
ağırlaşdırılması üzrә bloklarla, qazıma boruları ilә әlaqәdar müxtәlif 
әmәliyyatları avtomatlaşdıran ciһazlarla tәcһiz edilmişdir. 
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7500—15.000 m intervalda quyunun konstruktiv layiһәsi mәsәlәsini 
һәll etmәk üçün bir neçә institutun iştirakilә yüksәk tәzyiq vә temperatur 
dәyişmәsinin müxtәlif templәrindә çökmüş metamorfik vә maqmatik 
süxurların deformasiyaya uğrama vә möһkәmlik xüsusiyyәtlәri tәdqiq 
olunmuşdur. Tәdqiqat zamanı Kola yarımadasındakı SQ-3 quyusundan 
götürülmüş süxur nümunәlәri әsasında müәyyәnlәşdirilmişdir ki, bu 
süxurların möһkәmliyi 480—4200 MPa intervalında dәyişir. Hәm dә 
bunlar güman etmәyә imkan verir ki, Saatlı rayonunda qazılan quyuda 
15000 m dәrinlikdә 325°S temperatur gözlәnildiyinә baxmayaraq 
süxurların tәzyiqi nәticәsindә quyunun bütövlüyünün pozulması 
tәһlükәsi yaranmayacaqdır. 

Quyunun qazılmasına 1977-ci il iyulun 4-dәn başlanmışdır. 102 m-
dәn 1382 m-ә qәdәr intervalda quyu reaktiv-turbin üsulu ilә, baltalarının 
diametri 320 mm olan RTB-640 tipli aqreqatla qazılmışdır. Orta 
mexaniki sürәt 12,4 m/saat olmaqla, һәmin interval 103 saata 
keçilmişdir. 1382 m-dәn 3550 m-ә qәdәr quyu 295 mm diametrli 
baltalardan istifadә edilmәklә rotor üsulu ilә qazılmışdır. Daһa sonra 
3550—4940 m dәrinliklәrdә qazıma birgә turbin-rotor üsulu ilә, 4940 
m-dәn aşağı isә yalnız turbin üsulu ilә aparılmışdır. 

1981-ci ilin әvvәlindә SQ-1 quyusu artıq 6700 m dәrinliyә çatmışdır. 
7501 m dәrinlik layiһәdә nәzәrdә tutulduğundan 230 gün әvvәl, 1981-ci 
il sentyabrın 4-dә qәt edilmişdir. 

7501—7750 m intervalında quyu gövdәsinin zenit bucağının 4°30'-
dәn 9°30'-yә qәdәr artdığı müşaһidә olunmuş, lakin bu tendensiya artıq 
8050 m dәrinlikdә dayandırılmışdır. 8087—8091 m intervalda 20 saat 
әrzindә süxurlara 15 m3-ә qәdәr gil mәһlulu (xüsusi çәkisi 0,23—0,24 
kN/m3), 8177—8183 intervalda isә xüsusi çәkisi 0,12 kN/m3 olan 20 m3 
yuyucu mәһlul һopmuşdur. Bu proses 8222 m dәrnnliyә qәdәr müşaһidә 
olunmuşdur. Quyunun qazılması davam edir... 

Alimlәr belә һesab edirlәr ki, mövcud qazıma üsullarını vә 
avadanlığını tәkmillәşdirmәklә çox güman ki 15—20 km dәrinliyә 
çatmaq mümkün olacaqdır. Sonrakı dәrinliklәrә gәldikdә isә... onun 
üçün prinsipcә yeni üsul vә vasitәlәr tәlәb edilәcәkdir. 
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Çalışmaq lazımdır ki, kәsici alәt, ümumiyyәtlә, kütlәşmәsin vә һәr 
dәfә onu Yuxarıya qaldırmağa eһtiyac qalmasın. Әlbәttә, daһa yaxşı 
olardı ki, qazıma işi kәsici alәt tәtbiq edilmәdәn aparılsın. Bәs baltasız 
qazıma mümkündürmü? 

Baltasız qazıma? 

Әvvәlcә bu fikir qәribә görünә bilәr. Belә zәnn etmәk olar ki, 
qazıma prosesini baltasız tәsәvvür etmәk mümkün deyildir, çünki 
baltanın süxurla «çarpışması» qazımanın әsl maһiyyәtini tәşkil edir. Dağ 
süxurlarının doğranması mexaniki tәsirlә aparıldıqda, bu belәdir. Lakin 
insanın ixtiyarında istilik, elektrik, kimyәvi, atomdaxili vә s. tәsir 
vasitәlәri dә vardır. 

Hәlә ibtidai insan istilik vasitәsilә yerә һәmlә etmәyә cәһd 
göstәrmişdir—qayanı parçalamaq üçün o, qaya üzәrindә tonqal qalayır, 
sonra isә qızmış qayanın üstünә soyuq su axıdırmış. Bizim әsrdә isә 
müһәndislәr bu unudulmuş üsulu bәrpa etmişlәr. Әlbәttә, başqa 
vasitәlәrlә. Tonqal әvәzinә o, qaynaqedici lampaya bәnzәr böyük qaz 
odluğundan, suyun vurulması üçün muasir nasoslardan istifadә etmişdir. 
Gördüyümüz kimi, prinsip köһnәdir. Bu һalda süxurlar müәyyәn 
qaydada әvvәlcә odluqla qızdırılır, sonra su ilә soyudulur, belәliklә dә 
süxurlar fasilәsiz olaraq gaһ istidәn soyuğa, gaһ da soyuqdan istiyә 
düşur. Tәbii ki, süxurlar bu şәraitә tab gәtirmәyәrәk çatlayacaq vә 
ümumi massivdәn tәbәqә-tәbәqә ayrılacaqdır. 

Sonralar odluqlar daһa da tәkmillәşdirildi, indi artıq onlar qazıma 
işindә tәtbiq olunur. Bununla da, qazımada yeni-termiki üsul (istilik 
üsulu) yaranmış oldu. 

Hazırda qazıma odluqları 4 MPa-ya qәdәr tәzyiq altında işlәyir. Üç 
min dәrәcәyә qәdәr temperaturu olan «közәrmiş» qaz axını soplodan sәs 
sürәtindәn yüksәk sürәtlә çıxaraq süxurları bir növ әridir. 

Hәlәlik termiki qazıma üsulundan nisbәtәn dayaz quyuların 
qazılmasında istifadә olunur. Ancaq bu üsul tәzә olmaqla bәrabәr, һәm 
dә perspektivlidir, çünki «kәsici alәt»—odluq iş prosesindә, demәk olar 
ki, «aşınmaya» mәruz qalmır. 
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«Baltasız» qazımanın başqa bir növü yüksәk tezlikli cәrәyanlardan 
istifadә olunmasıdır («istilik zәrbәsi»). Bu cәrәyanlar massivdәn keçәrәk 
tez bir zamanda süxurların qeyri-müntәzәm qızmasına sәbәb olur. 
Bununla әlaqәdar süxurların daxilindә çox böyük daxili gәrginliklәr 
yaranır ki, bunun da nәticәsindә süxurlar çatlayıb dağılır. 

Başqa bir maraqlı qazıma üsulu kimi һidrozәrbәni misal göstәrmәk 
olar. Bu һalda süxurlar 300—400 MPa tәzyiq altında su şırnağı 
vasitәsilә dağıdılır. Әlbәttә, nasosla bu qәdәr yüksәk tәzyiq yaratmaq 
çәtindir. Ona görә dә başqa yoldan—partlayış vasitәsilә һidrozәrbә 
yaratmaq imkanından istifadә etmәk zәrurәti meydana gәlmişdir. 
Quyuya bir-birinin ardınca partlayıcı maddә yüklәri göndәrilir. Onları 
«ünvana» çatdırmaq üçün su vә ya gil mәһlulundan istifadә edilir. 
Quyunun dibinә çatan kimi yüklәr partlayır vә yaranmış çox güclü su 
«dalğası» süxurları dağıdır. Partlayış üsulu ilә aparılmış sınaqların 
nәticәlәri ümidvericidir. 

Qazımada su ilә әlaqәdar daһa bir üsulun çox geniş imkanları vardır. 
Leninqradlı müһәndis L. A. Yutkin tәrәfindәn tәklif edilmiş bu üsul 
elektro-һidravlik effektә әsaslanır. Bu effektin maһiyyәti ondan ibarәtdir 
ki, mayedә güclü elektrik boşalması yaradıldıqda tәzyiq kәskin surәtdә 
yüksәlir, bir növ «partlayış» müşaһidә olunur. Bu һalda çox güclü sәs 
dalğası yaranır ki, onu lazım olan istiqamәtә yönәltmәklә süxurların 
dağılmasını tәmin etmәk mümkündür. Әlbәttә, bu, asan deyildir, amma 
çox güman ki, һәlli mümkün olan mәsәlәdir. 

Ümumiyyәtlә, bütün bu üsulların әmәli әһәmiyyәtini artırmaq üçün 
onları getdikcә tәkmillәşdirmәk lazımdır. 

Prinsip etibarilә һәmin üsullar elә bu gün dә kifayәt qәdәr realdır, 
amma һәlә özlәrinin sәmәrәli texniki һәllini gözlәyir. Lakin elә 
imkanlar da vardır ki, onlar һәtta bu gün üçün fantastik görünür. 

Aleksey Tolstoyun «Müһәndis Qarinin һiperboloidi»ndә, yadınızda 
varsa, qazıma xüsusi işıq şüası — «һiperboloid»lә aparılırdı. 
«һiperboloid»lә qazıma mümkündürmü? 
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„Hiperboloid"lə qazıma mümkündürmü? 

Mәlumdur ki, son zamanlarda işıq şüalarının kvant generatorları 
(lazer) yaradılmışdır. Bu tipli ilk aparatlar süni yaqut kristallarından vә 
xromlu alüminium oksiddәn istifadә etmәklә düzәldilmişdir. İşığın 
tәsirindәn xrom atomları xüsusi «һәyәcanlanmış» vәziyyәtә gәlir, bu 
zaman yaqut kristalına işıq şüası yönәltmәk vә «tәtiyi» buraxmaq 
kifayәtdir ki, olduqca parlaq «işıq partlayışı» yaransın. 

Qazla işlәyәn kvant generatorları daһa perspektivlidir. Onların 
kömәyilә adi vә infraqırmızı istilik şüaları min dәfәlәrlә güclәndirilir vә 
paralel vәziyyәtdә elә yönәldilir ki, şüanın sәpәlәnmә bucağı 1 
saniyәdәn (1/3600 dәrәcә) artıq olmur. 

Alimlәr belә һesab edirlәr ki, müasir işıq mәnbәlәrindәn kvant 
generatorlarına keçid orta әsr şamlarının elektrik közәrmә lampaları ilә 
әvәz olunmasına nisbәtәn daһa böyük irәlilәyişdir. Tәsәvvür edin ki, 
yaqut kristalı әsasında qurulmuş ilk kvant generatorunun verdiyi 
şüalanmanı yaratmaq üçün elektrik közәrmә lampasının temperaturu 
Günәş temperaturundan milyon dәfә çox olmalıdır! 

Elә indinin özündә belә kvant generatorunun nazik işıq şüası 
yüzlәrlә atmosfer tәzyiq yarada bilir. Gәlәcәkdә isә elә işıq şüaları kәşf 
olunacaq ki, onlar һәr kvadrat santimetrdә milyon kiloqramlarla tәzyiq 
yarada bilәcәkdir. Belә şüalar, bıçaq yağı kәsәn kimi, istәnilәn bәrklikdә 
süxuru «kәsib» keçәcәk vә aydın mәsәlәdir ki, özü bu һalda qәtiyyәn 
«aşınmayacaq»dır. 

Böyük Vәtәn müһaribәsindәn әvvәl moskvalı müһәndis A. M. 
Trebelov çox orijinal bir qazıma prinsipi tәklif etmişdir. O, yer altında 
һәrәkәt edә bilәcәk bir gәmi—«podzemlexod» üzәrindә işlәyәrkәn, 
oxşar şәraitdә olan һeyvanların «tәcrübәsi» ilә maraqlanmışdır. Düzdür, 
onlardan çoxusu texnikaya mәlum fәndlәrdәn istifadә edir, lakin 
köstәbәk başqa cürә «fәaliyyәt» göstәrir, o, qazımanı torpaq atmadan 
aparır! Bәs quyunu köstәbәk kimi qazımaq olarmı? 
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Köstəbək kimi qazımaq olarmı? 

Eksperiment aparmağa başladılar. Köstәbәyi sıxlaşdırılmış süxurla 
dolu xüsusi bir qutuya buraxdılar. Gördülәr ki, o, sıxlaşdırılmış gildә 
saatda 72 metr, dağ süxurunda isә 108 metr irәlilәyir. 

Köstәbәyin olduğu qutudan rentgen şüaları buraxdıqda onun bütün 
«iş tәrzi» aydın oldu. 

Köstәbәk başını vә qabaq ayaqlarını sola-sağa һәrәkәt etdirmәklә bir 
növ burğu kimi deşik açırdı. Dal ayaqları domkrat kimi onu irәli 
itәlәyirdi. Dağılmış suxurları isә köstәbәk atmayıb, divarlara sıxırdı. 
Sonradan uzunluğu yarım metr olan «mexaniki köstәbәyin» ilk modelini 
yaratdılar. Sınaqlar müvәffәqiyyәtlә keçdi, 1954-cü ildә daһa bir neçә 
belә maşın yaradıldı. 

Әlbәttә, bu üsulun sәnaye miqyasında tәtbiqinә һәlә çox qalıb, lakin 
alimlәr ideyanın özünü kifayәt qәdәr ağlabatan һesab edirlәr. 

Bu yaxınlarda yerin dәrinliklәrinә çatmaq üçün başqa bir layiһә—
«yeraltı raket» layiһәsi irәli sürülmüşdür. Yer altına raketlә! 
Mümkündürmü? 

Yer altına raketlə! Mümkündürmü? 

Tәsәvvür edәk ki, yüksәk temperatura qәdәr qızdırılmış böyük 
kütlәli atom reaktoru dağ süxurlarını әridib sıxaraq, yerin dәrinliklәrinә 
doğru һey irәlilәyir, onun keçdiyi qatlarda isә divarları yanıb bәrkimiş 
şaxta yaranır... 

Әlbәttә, bütün bu üsullar һәlәlik yalnız nәzәri cәhәtdәn 
әһәmiyyәtlidir. Lakin bu da çoxdan bәllidir ki, qazımada ciddi irәlilәyiş 
üçün yeni ideyalar tәlәb olunur. 

İndi isә әsas mәqsәdә qayıdaq. Tutaq ki, bu vә ya digәr üsulla quyu 
qazıldı, bәs sonra? 
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Quyu qazıldı, bəs sonra? 

Quyu әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş dәrinliyә çatdırıldıqdan sonra 
qazıma işi dayandırılır vә quyunun divarlarını bәrkitmәk üçün ona 
qoruyucu boru kәmәri endirilir. Buna istismar kәmәri dә deyilir. 
Qoruyucu borular quyunun divarını örtür, onu uçub dağılmağa qoymur. 
Lakin su layları mövcud olduqda su quyunun divarı ilә qoruyucu 
boruların xarici sәtһi arasındakı һalqavarı boşluqdan neft laylarına 
axacaqdır. Suyun qarşısını kәsmәk üçün һalqavarı boşluğa quyunun 
üstündә, xüsusi avtomobildә qurulmuş yüksәk tәzyiq nasosları ilә 
sement mәһlulu vurulur vә quyunun ağzı kip bağlanır. Buna quyunun 
sementlәnmәsi deyilir. Sement bәrkiyәndәn sonra istismar kәmәrinin 
kipliyi yoxlanır. İstismar kәmәri özündәn su buraxmamalıdır. Quyunun 
gil mәһlulu ilә doldurulması laydan quyuya maye vә qaz daxil olması 
qarşısını alır. Lakin һәmişә belә olmur. Bәzәn laydakı neft qazı gil 
mәһlulu sütununu bir növ «yararaq» üzә çıxır. Bu, ilk baxışda möcüzәyә 
bәnzәyir. Gil mәһlulu ilә dolu quyudan qaz çıxa bilәrmi? 

Gil məһlulu ilə dolu quyudan qaz çıxa bilərmi? 

1000 m dәrinliyindә quyunun xüsusi çәkisi 0,15 kN/m3 olan gil 
mәһlulu ilә doldurulduğunu tәsәvvürünüzә gәtirin. Bu zaman maye 
sütunun quyu dibinә tәzyiqi 15 MPa olacaqdır. Әgәr lay tәzyiqi 15 MPa-
dan artıq olarsa, onda qaz (vә ya neft) mәһlul sütununu yarıb çıxar. 

Görünür, doğrudan da, «möcüzә» baş verir: tәzyiq 10 MPa-dır, 
amma qaz üzә çıxır... 

Bu һalda «möcüzә» gil mәһlulunun tiksotropiya xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәdardır. Bu özünü onda göstәrir ki, zaman keçdikcә sistemin һalı 
dәyişir, bәzi һissәciklәr bir-birinә yapışır, bir növ divarlara 
«söykәnәrәk» asılıb qalır. Bu vәziyyәtdә gil mәһlulunun üst qatları alt 
qatlara tam tәzyiq göstәrmir, bununla da ümumi tәzyiq 15 MPa deyil, 
cәmi 4—6 MPa olur. Tәbii ki 10 MPa tәzyiq altında qazın üzә 
çıxmasına imkan yaranır. 

Şübһәsiz ki, qazın üzә çıxması olduqca arzuolunmaz һadisәdir. Bu 
һadisәnin qarşısını almaq olarmı? Olar, özü dә prinsip etibarilә, çox sadә 
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bir üsulla: mәһlulu fasilәsiz qatışdıraraq onun bәrkimәsinә yol 
vermәmәklә! Mәһlulun qatışdırılması quyu dibinә düşәn tәzyiqin kәskin 
artmasına sәbәb olur. 

Neftçıxarmada laydakı tәzyiqi әvvәlcәdәn bilmәyin çox böyük 
әһәmiyyәti var. Gil mәһlulunun xüsusi çәkisinin vә yerüstü avadanlığın 
seçilmәsi bununla әlaqәdardır. Bu mәsәlәdә sәһvә yol verilmәsi böyük 
neft itkilәrinә, qәzaya, yanğına vә başqa xoşagәlmәz һadisәlәrә sәbәb 
ola bilәr, çünki yüzlәrlә atmosfer tәzyiq altında olan neft sütunu 
diqqәtdәn yayındıqda dәһşәtli dağıdıcı qüvvәyә çevrilir. Bәs lay 
tәzyiqini necә tәyin etmәk olar? 

Lay təzyiqini necə təyin etmək olar? 

Tәzyiqin düzgün tәyin edilmәsi üçün çox sadә vә etibarlı bir üsul 
vardır. İsteһsalatda kifayәt qәdәr dәqiqliklә belә һesab edilir ki, lay 
tәzyiqi һidrostatik tәzyiqә uyğun gәlir. Mәlumdur ki, 10 m һündürlükdә 
su sütunu 0,1 MPa tәzyiq yaradır. Demәli, lay tәzyiqini müәyyәn etmәk 
üçun yalnız dәrinliyi bilmәk kifayәtdir: dәrinlik 1000 m olduqda 10 
MPa, 2000 m olduqda 20 MPa, 3000 m-dә 30 MPa vә i. a. Çox asandır, 
elә deyilmi? Lakin һәrdәn xoşagәlmәz һallar da baş verir. Görürsәn, 
1000 m dәrinlikdә 10 MPa gözlәnildiyi һalda, tәzyiq bәzәn 20 MPa-ya 
çatır. Bәs, bu nәdәndir? Bәlkә qanun pozulmuşdur? Yox, qanun 
qanunluğunda qalır, ancaq şәrait dәyişmişdir. Hidrostatik tәzyiqin bu cür 
«pozulmasına» lay tәzyiqinin anomallığı deyilir. Bәs anomal lay tәzyiqi 
nә ilә әlaqәdardır? 

Anomal lay təzyiqi nə ilə əlaqədardır? 

Belә bir tәcrübә aparaq (şәkil 4). U - şәkilli borunun sol qanadına su 
tökәk. Sağ qanadda suyun sәviyyәsi yuxarı nöqtәyә çatan kimi onu 
tıxacla bağlayaq. Sol qanada suyun tökülmәsini davam etdirmәklә, biz 
tıxaca 1h  maye sütununun çәkisinә uyğun tәzyiq yaratmış oluruq. 2—2 
sәviyyәsindә isә tәzyiq 2h  maye sütununun çәkisinә bәrabәrdir. 

İndi isә tәcrübәni bir qәdәr başqa "tәrzdә aparaq. Әvvәlcә sağ qanadı 
tıxacla bağlayıb, bundan sonra su tökmәyә başlayaq. Bu һalda tıxacın 
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altındakı hava sıxılmağa başlayacaq vә sağ qanadda suyun sәviyyәsi sol 
qanaddakına nisbәtәn aşağı olacaqdır. Fәrz edәk, ölçülәr belә götürülüb 
ki, sәviyyәlәr arasındakı fәrq 2h -yә bәrabәrdir. Onda tıxaca düşәn 
tәzyiq 2—2 sәviyyәsindәki tәzyiqә bәrabәr, yәni birinci tәcrübәdәkindәn 
çox olacaq vә tıxac «yerindәn» çıxacaqdır. 

Lay şәraitindә dә eyni vәziyyәt yarana bilәr. Tutaq ki, 5-ci şәkildә 
göstәrildiyi kimi, maili lay mövcuddur vә 3000 m dәrinlikdә lay tәzyiqi 
30 MPa-dır. Layın qalan һissәsi qazla doludur vә onun tәzyiqi layın 
tavanına ötürülür. Qazın yaratdığı tәzyiqi 2 MPa qәbul etsәk, 2000 m 
dәrinlikdә tәzyiq tәxminәn 28 MPa-ya çatacaqdır. 

 

Şәkil 4. 

 

 
Şәkil 5. 

Axı һidrostatik һesablamaya görә, gözlәnilәn tәzyiq 20 MPa-ya 
bәrabәr olmalı idi, ancaq 28 MPa oldu. Bax, bu, anomal lay tәzyiqidir. 

Neftçıxarmada qazıma әn mürәkkәb vә mәsuliyyәtli bir prosesdir. 
Bununla belә o, әsas әmәliyyata—neftin çıxarılmasına bir nov 
proloqdur. Neftin çıxarılması dedikdә, yataqdakı nefti üzә çıxarmaq 
üçün aparılan kompleks iş nәzәrdә tutulur. Hazırda neftçıxarmada üç 
әsas üsul mövcuddur: fontan, kompressor vә nasos (dәrinlik nasosu) 
üsulları. Neftçıxarmada optimal variant o demәkdir ki, әn az mәsrәflә 
layın maksimum neftvermәsi tәmin olunsun. Layın neftvermәsi nә 
demәkdir? 
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Layın neftverməsi nə deməkdir? 

Layın neftvermәsi dedikdә, mövcud üsullarla üzә çıxarıla bilәcәk 
neftin miqdarı nәzәrdә tutulur. Hazırda neft yataqlarının orta neftvermә 
әmsalı 0,3-dәn çox deyildir. Bu isә o demәkdir ki, әn optimal һalda belә, 
neftin yalnız yarısını çıxarmaq mümkündür, qalanı isә «qalıq neft» 
һalında layda qalır. Şübһәsiz ki, neftvermә әmsalının artırılması müasir 
dövrdә 1 nömrәli problemdir. Hesablanmışdır ki, mövcud neftvermә 
әmsalının tәkcә 1% artırılması çox böyük yeni neft yatağının açılmasına 
ekvivalentdir. 

Layın neftvermәsi bir çox faktorlardan asılıdır ki, onlardan әn 
müһümü lay enerjisidir. Bәs lay enerjisinin mәnbәyi nәdir? 

Lay enerjisinin mənbəyi nədir? 

Hazırda enerji mәnbәyinә görә layların beş әsas iş rejimi 
mövcuddur: subasqılı, elastik subasqılı, qazbasqılı, һәll olmuş qaz vә 
qravntasiya rejimlәri (şәkil 6). 

Әgәr enerji mәnbәyi kimi kәnar su rol oynayırsa, bu һalda subasqılı 
rejim yaranır. Elastik subasqılı rejimdә enerji mәnbәyi kimi, әsas rolu 
yataqda sıxılmış su, neft vә süxurların elastiklik qüvvәlәri oynayır. 
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Şәkil 6. 

Qazbasqılı rejimdә isә neft üzәrindәki qaz «papağının» tәzyiqi rol 
oynayır. 

Tәzyiq aşağı düşdükdә, neftlә һәll olmuş qaz sәrbәst һala keçir vә 
onun tәzyiqi altında neft һәrәkәt edir — bu һәll olmuş qaz rejimidir. 

Nәһayәt, qravitasiya rejimindә neftin ağırlığı enerji mәnbәyinә 
çevrilir. 

Açılmış yatağın növünü rejimә görә müәyyәn etmәk çox müһüm 
mәsәlәdir. Aydındır ki, isteһsal texnologiyasının seçilmәsi, mәdәnlәrin 
salınması üçün әsaslı vәsait qoyuluşu, onların lazımi avadanlıqla tәmin 
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olunması vә s. düzgün diaqnozdan asılıdır. Nәticә etibarilә yatağın 
növünü düzgün müәyyәn etmәdikdә milyonlarla vәsait һavaya 
sovrulmuş olur. 

Yatağın növünün müәyyәn edilmәsindә ranq tәsnifatından istifadә 
oluna bilәr. Ranq tәsnifatı ilә yatağın növü necә müәyyәn olunur? 

Ranq təsnifatı ilə yatağın növü necə müəyyən olunur? 

Ranq tәsnifatı üsulu obyektlәrin tәsnifatı üzrә әn sadә vә sәmәrәli 
üsullardan biridir. Bu üsulun maһiyyәti ondan ibarәtdir ki, bu һalda 
obyektlәrin siniflәr üzrә paylanmasını sәciyyәlәndirәn әn informativ 
әlamәtlәr seçilir. Hәr әlamәtin dәyişmә diapozonu bir sıra intervallara 
bölunür vә onların һәr birinә müәyyәn ranq әdәdi aid edilir. Baxılan 
intervala düşәn әlamәtlәrin bütün qiymәtlәrinә һәmin intervala uyğun 
ranq qiymәti verilir. Baxılan obyekt üçün sәciyyәlәndirmә funksiyası bu 
obyekti sәciyyәlәndirәn bütün әlamәtlәr üzrә ranqların cәmi ilә 
müәyyәn olunur. 

Mәsәlәn, 1C (metan), 2C  (etan), 3C  (propan), 4C  (butan) vә 5C  
(pentan vә daһa yüksәk karboһpdrogenlәr) әlamәtlәrnıә görә qaz 
kondensat yatağı növünün ranq tәsnifatı metodu ilә müәyyәn olunmasını 
nәzәrdәn keçirәk. 

59 qaz-kondensat yatağından götürülmüş qazın analizinin nәticәlәri 
tәdqiq edilmiş vә müәyyәnlәşdirilmişdir ki, bu yataqların 30-da neft 
һaşiyәsi vardır. 3-cü cәdvәldә һәr bir әlamәtin qiymәt intervalı vә onlara 
uyğun ranqlar göstәrilmişdir. 

Әgәr ranq qiymәtlәrinin cәmi 10-dan çox olarsa, demәli, yatağın neft 
һaşiyәsi var, qiymәtlәrin cәmi 10-dan kiçik olduqda isә bu o demәkdir 
ki, neft һaşiyәsi yoxdur. 
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Cәd vә l  3  
Kompo
nentlәr Mol hissәsi Ranqlar 

1C  

100–90 
90-80 
80–70 
70–60 
60–50 

1 
2 
3 
4 
5 

2C  

1–4 
4–7 

7–10 
10–13 

13 vә daha çox 

1 
2 
3 
4 
5 

3C  

0–1 
1–2 
2–3 
3–4 
4–5 

1 
2 
3 
4 
5 

4C  

0–0,5 
0,5–1,0 
1,0–1,5 
1,5–2,0 

2 vә daha çox 

1 
2 
3 
4 
5 

+5C  

0–1 
1–2 
2–3 
3–4 

4 vә daha çox 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Cәd vә l  4  
Kompo
nentlәr Mol hissәsi Ranqlar 

1C  90,4 1 

2C  3,0 1 

3C  1,3 2 

4C  0,8 2 

+5C  4,1 5 

Ranqların cәmi 11 
 

4-cü cәdvәldә nümunә üçün Sәngәçal-dәniz yatağı növünün 
müәyyәn olunması göstәrilmişdir: ranqların cәmi 10-dan çox olduğu 
üçün yatağın neft һaşiyәsi vardır. 

Ranq tәsnifatı üsulu 0,915-ә bәrabәr eһtimalla һәr bir yeni qaz-
kondensat yatağının növünü müәyyәn etmәyә imkan verir. Әlbәttә, 
buradakı «kiçik» sәһv çox baһa başa gәlә bilәr. Buna görә dә bu cür 
diaqnozqoyucu metodlardan istifadә edәrkәn yadda saxlamaq lazımdır 
ki, onlar yalnız kömәkçi xarakter daşıyır.  

Rejimdәn asılı olaraq quyular bu vә ya digәr üsulla istismar edilir. 
Mәsәlәn, subasqılı vә ya qazbasqılı rejim mövcuddursa, yatağın enerjisi 
böyük olduğu üçün quyu fontan vura bilәr. Uyğun olaraq bu һalda nefti 
fontan üsulu ilә çıxarırlar. Fontan üsulu nәdir? 
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Fontan üsulu nədir? 

Nefti quyunun dibinә itәlәyib gәtirәn, çox vaxt isә yüksәk tәzyiqlә 
yerin üstünә qәdәr, bәzәn dә daһa çox һündürlüyә qaldıran әsasәn neftin 
daxilindә һәll olmuş, elәcә dә antiklinal qırışığın tağ һissәsinә yüksәk 
tәzyiq altında yığılmış qazın vә ya antiklinal qarışığın qanadlarında, 
yüksәk һündürlükdә yığılmış suyun tәzyiq qüvvәsidir. 

Tәzә açılmış yataqlarda qazın yüksәk tәzyiqi ola bilәr. Quyunun 
ağzında neftin tәzyiqi bәzәn 5—10 MPa vә daһa yüksәk olur. 

Fontan üsulu başqa üsullara nisbәtәn daһa asan vә әlverişlidir. Bu 
һalda dәrinliklәrdә yüzlәrlә atmosfer tәzyiq altında olan neft güclü 
axınla yer sәtһinә qalxır. Әgәr bu axına «imkan» verilәrsә, onda açıq 
fontan yaranar. Әvvәllәr belә fontanlar tez-tez baş verәrdi; neft quyu 
әtrafında geniş saһәlәri basar, yerә һopar, belәliklә dә, külli miqdarda 
qara qızıl itirilmiş olardı. Hәm dә fontanla әlaqәdar bütöv rayonları 
bürüyüb tәһlükә altına alan neft yanğınları baş verәrdi. Neft yanğınlarını 
isә söndürmәk bir sıra çәtinliklәrlә әlaqәdardır. 

Odur ki qazımadan istismara keçid çox ciddi tәһlükәsizlik tәdbirlәri 
görülmәsini tәlәb edir. Buna görә do quyunu istismara vermәzdәn qabaq 
onu gil mәһlulu ilә doldururlar. Mәһlulun xüsusi çәkisi elә seçilir ki, 
quyudakı maye sütununun statik tәzyiqi ilә gözlәnilәn lay tәzyiqi bir-
birini tarazlaşdırsın. 

Fontan gözlәnilәn quyunun ağzında fontan armaturu qurulur. Bundan 
sonra quyunu mәnimsәmәyә başlayırlar. İstismar kәmәri neft vә su 
laylarından sementlә kip ayrıldığına görә quyunun dibinә neftin süzülüb 
gәlmәsi üçün yol açmaq lazımdır. Bunun üçün perforator adlanan 
qurğu geoloqun göstәrdiyi dәrinliyәdәk quyuya salınır. Kabel vasitәsilә 
verilәn elektrik cәrәyanı detenatorları işә salır, müxtәlif istiqamәtlәrdә 
atılan zireһdeşәn güllәlәr istismar kәmәrini vә sement tәbәqәsini deşir, 
nәticәdә laydakı neftin quyuya süzülüb gәlmәsi üçün süzgәc açılmış olur 
(şәkil 7). 
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İstismar kәmәrindә müәyyәn 
miqdarda deşik açıldıqdan sonra 
quyuya fontan boruları endirilir vә 
quyunun ağzına fontan armaturu 
qoyulur. İndi quyunu işlәtmәk üçün 
onun içәrisindәki gil mәһlulu 
sütununun tәzyiqini azaltmaq lazımdır. 
Bu mәqsәdlә çox vaxt sıxılmış һavadan 
istifadә edilir. Kompressordan gәlәn 
sıxılmış һavanı istismar kәmәri ilә fon-
tan boruları arasındakı һalqavarı 
boşluğa vuranda quyudakı gil mәһlulu 
itәlәnib fontan borularının içi ilә yer 
üzünә çıxır. Quyudakı suyun sәviyyәsi 
müәyyәn qәdәr azalandan sonra layın 
tәzyiqi üstün gәlir vә neft laydan sürәtlә 

quyuya «cumaraq» yer sәtһinә qalxır (şәkil 8). 

Neft layının tәzyiqi yüksәk olanda istismar kәmәrindә bir neçә deşik 
açılan kimi quyu fontan vurmağa başlayır. Odur ki, belә quyulara fontan 
borularını istismar kәmәrini deşmәmişdәn әvvәl endirirlәr. Elektrik 
perforatorunu fontan borularının içәrisi ilә aşağı buraxıb һәm borunu, 

һәm dә istismar kәmәrini eyni vaxtda 
deşirlәr. Sonra fontan armaturu qoyulur vә 
fontanla çıxan neft borularla yer üzünә 
qalxaraq traplara axıdılır. Traplarda neft 
qazdan ayrılır vә neftin tәzyiqi aşağı düşür. 
Qazdan azad olunmuş neft, qum vә sudan 
ayrılmaq üçün çökdürücülәrә gedir. Belә 
istismar üsulunda quyudan çıxan neft daһa 
һava ilә görüşmür. Buna «qapalı fontan» 
deyilir. 

Әlbәttә, fontan üsulu ilә neft çıxarılması 
çox әlverişlidir. Lakin elә zәnn etmәyin ki, 
burada һәr şey sadәdir. Әgәr istismar «necә 
gәldi» elә dә aparılarsa, onda yataqda 
tәzyiq tezliklә düşәr, quyuda fontan kәsilәr 
vә iqtisadi cәһәtdәn az әlverişli olan başqa 
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üsula keçmәk mәcburiyyәti yaranar. 

Fontan quyularının sәmәrәli istismarı ştutseri düzgün seçmәk vә 
yatağın tәzyiqini süni surәtdә saxlamaqla әldә edilir. 

Ştutser—ortasında kiçik diametrli «kanal» açılmış qalın divarlı 
silindrdәn ibarәtdir. Onun vasitәsilә quyudan kәnara istәnilәn miqdarda 
neft (qaz) buraxıla bilәr. Neftçilәr ayrı-ayrılıqda һәr bir fontan quyusu 
üçün elә bir iş rejimi yaradırlar ki, quyu mümkün qәdәr az miqdarda qaz 
sәrf etmәklә daһa çox neft versin. Buna quyunun optimal rejimi deyilir. 
Optimal rejimdә nefti laydan quyuya gәtirәn neft qazı qәnaәtlә sәrf 
olunur. Aydın mәsәlәdir ki, layda neft qazı nә qәdәr çox qalarsa, 
quyunun ömrü dә bir o qәdәr uzun olar. 

İstismar olunan layın tәzyiqini sabit saxlamaq üçün xüsusi—vurucu 
quyularla laya fasilәsiz olaraq һava, qaz vә ya su vurulur. Nәticәdә layın 
tәzyiqi müәyyәn sәviyyәdә saxlanılır vә quyunun fontan dovrü xeyli 
uzanır. 

Aktiv fontan dövründә quyular gün әrzindә 300 — 400 ton vә daһa 
artıq neft verә bilir. 

Gec vә ya tez, axır ki, bir gün tәbii fontan dövrü qurtarır vә nefti süni 
fontan üsulu ilә çıxarmaq mәcburiyyәti yaranır. Fontan dövrü quyunun 
«gәnclik» çağıdırsa, fontandan sonrakı dövr onun bir növ «yetkinlik» 
dövrüdür. Bu dövrdә neft öz-özünә üzә çıxmasa da, onun quyudakı 
sәviyyәsi һәlә kifayәt qәdәr yüksәk olur. 

Fontandan sonrakı dövrdә neft quyusunun әn әlverişli istismar üsulu 
kompressor üsuludur. Kompressor üsulu nәdir? 
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Kompressor üsulu nədir? 

Kompressor üsulu ilә neft çıxarmaq 
üçün quyuya iki sıra boru kәmәri 
endirilir. Böyük diametrli boru kәmәri 
tәqribәn quyunun dibindә, onun 
içәrisindәki «qaldırıcı» adlanan kiçik 
diametrli boru kәmәri isә xeyli yuxarıda 
saxlanır. Әvvәlcә һәr iki boru kәmәrindә 
neftin sәviyyәsi eyni olur. Kompressor 
qurğusundan yüksәk tәzyiq altında gәlәn 
sıxılmış һava vә ya neft qazı boru 
kәmәrlәri arasındakı һalqavarı boşluğa 
vurulur. Bu zaman sıxılmış һava 
kәmәrlәrarası boşluqdakı nefti aşağı 
basaraq qaldırıcı boru kәmәrindәki neftin 
sәviyyәsini yuxarı qaldırır. Nәһayәt, 
sıxılmış һava qabarcıqlar şәklindә 
qaldırıcı boruya daxil olub neftә qarışır vә 

onu özü ilә bәrabәr yuxarı qaldırır. Neftdәn vә һava qabarcıqlarından 
ibarәt olan bu sütun quyu ağzına çatıb, kәnara çıxır vә borular vasitәsilә 
traplara, oradan da anbarlara axıdılır. Buna ikisıralı qaldırıcı deyilir 
(şәkil 9). 

Bәzәn iki sıra әvәzinә quyuya ancaq bir sıra boru kәmәri 
endirilir. Bu һalda sıxılmış һava qaldırıcı boru kәmәri ilә istismar 
kәmәri arasındakı boşluqdan vurulur. Buna isә birsıralı qaldırıcı deyilir. 

Neft   sıxılmış   һava   ilә çıxarıldıqda kompressor üsulu «erlift», 
sıxılmış qaz ilә çıxarıldıqda isә «qazlift» adlanır. 

Kompressor üsulu ilә neftçıxarma Sovet İttifaqında geniş 
yayılmışdır. Bu sadә bir pripsipә әsaslanır: qaz nefti quyudan «itәlәyib» 
çıxarır. Bәs bunun  sәbәbi nәdir? Axı sadә bir tәcrübә ilә müәyyәn 
etmәk olar ki, su ilә dolu şüşәyә qaz vurulsa, o sadәcә olaraq, maye 
tәbәqәsindәn keçib üzә çıxacaq, maye isә şüşәdә qalacaqdır. Demәli, 
qaz quyuda nә isә başqa cür işlәyir. Doğrudan da, elәdir. Maye (adәtәn, 
su ilә neftin qarışığı) quyuda müәyyәn sәviyyәdә olur.  
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Sәviyyә aşağı düşmәdiyi üçün, demәli, maye sütununa aşağıdan 
müәyyәn lay tәzyiqi tәsir göstәrir ki, bu da su sütununun ağırlığı ilә 
tarazlaşır. 

Biz quyuya qaz vә ya һava vururuq, bu һalda quyuda daһa maye 
deyil, qaz-maye qarışığı әmәlә gәlir. Qazın xüsusi çәkisi mayeyә 
nisbәtәn yüz dәfәlәrlә az olduğu üçün qaz-maye qarışığının xüsusi çәkisi 
dә mayeyә nisbәtәn qat-qat az olacaqdır. Demәli, tarazlıq 
gözlәnilmәkdәn ötrü qaz-maye qarışığının sәviyyәsi yuxarı qalxmalıdır. 
Qazın sәrfi artdıqca, һәmin sәviyyә get-gedә artır vә nәһayәt, maye üzә 
çıxır. 

Әlbәttә, mayenin qazla doydurulması prosesinin dә bir һәddi vardır. 
Ola bilәr ki, maye doysun, amma sәviyyә һәlә üzә çatmasın. Ancaq bu 
һalda da qaz sәrfinin artırılması müәyyәn sәmәrә verir. Çünki һәr bir 
qaz qabarcığı özü ilә bәrabәr, bir növ «aerostat» kimi, müәyyәn yük-
maye damlası qaldırır. Qabarcıqların sayı artdıqca onların apardıqları 
mayenin miqdarı da artır. 

Göründüyü kimi, quyuya nә qәdәr çox qaz vurularsa, bir o qәdәr 
yaxşıdır. Lakin әslindә bu belә deyildir. Qazın sәrfi artdıqca çıxarılan 
neftin miqdarı müәyyәn maksimuma qәdәr artır, daһa sonra isә tezliklә 
azalıb sıfra yaxınlaşır. Bunun sәbәbi odur ki, muәyyәn sәrfdәn sonra qaz 
qabarcıqlarının sayı yox, yalnız һәcmi artır (qabarcıqlar birlәşir). 
Mәsәlәn, üç kiçik qabarcığın birlәşmәsi nәticәsindә alınan bir böyük 
qabarcığın sәtһi ayrı-ayrı qabarcıqların ümumi sәtһindәn xeyli çoxdur. 
Nәticә etibarilә nәһәng bir qaz qabarcığı yaranır ki, bunun da aparıcı 
xüsusiyyәti sıfra yaxındır, bu һalda çıxarılan neftin һәcmi minimuma 
yaxınlaşır. 

Qabarcıqların «nәһәnglәşmәk һәvәsinin» qarşısını almaq üçün sәtһi-
aktiv maddәlәrdәn istifadә olunur. Bu maddәlәr qaz vә maye 
sәrһәddindә gәrilmәni xeyli azaldır, qabarcıqların әtrafında «zireһ» 
yaradır vә onların böyümәsinin qarşısını alır. 

Quyunun kompressor üsulu ilә istismarı dövrü dә müәyyәn müddәt 
davam edә bilәr. Quyu işlәdikcә neft layının tәzyiqi azalır, quyuda 
neftin sәviyyәsi aşağı düşür vә nәticәdә qaldırıcı boruları xeyli uzatmaq 
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lazım gәlir. Nәһayәt, neftin sәviyyәsi o qәdәr aşağı düşür ki, daһa 
kompressor üsulu ilә neft çıxarılması әlverişli olmur, çünki cüzi 
miqdarda nefti çıxarmaq üçün çoxlu miqdarda sıxılmış һava vә ya qaz 
sәrf edilir. Sıxılmış һava alınmasına isә çoxlu enerji sәrf olunur. Odur 
ki, belә һallarda quyunu kompressor üsulu ilә istismardan dәrinlik 
nasosu ilә istismara keçirirlәr. Bu vaxtdan quyunun «qocalıq» dövrü 
başlayır. Dәrinlik nasosları neft quyularında necә işlәyir? 

Dərinlik nasosları necə işləyir? 

Dәrinlik nasosları, һәr һansı başqa nasos 
kimi, silindr, porşen, sorucu vә itәlәyici 
klapanlardan ibarәtdir. 

Yer sәtһindәn һәr һansı dәrinliklәrdә 
işlәdiklәrinә görә onlara dәrinlik nasosları 
deyilir. Nasosu nasos boruları adlanan boruların 
ucuna bәrkidib quyunun dibinә endirirlәr (şәkil 
10). Nasosun porşenini yuxarı-aşağı һәrәkәt 
etdirmәk üçün ona ştanq bağlanır. Ştanqın 
yuxarı ucu isә mancanaq dәzgaһı ilә 
birlәşdirilir. Elektrik müһәrriki çarxqolu-
sürgüqolu mexanizmi vasitәsilә, dәzgaһı 
һәrәkәtә gәtirdikdә ştanq nasos boruları 
içәrisindә yuxarı һәrәkәt edir. Bu zaman 
plunjerin yuxarısındakı itәlәyici klapan bağlanır 
vә nasos borularının içindәki nefti plunjer 
yuxarı qaldırır. Nasosun aşağısında olan sorucu 
klapan açılır vә quyunun dibindәn nasosa neft 
daxil olur. Plunjer aşağı һәrәkәt etdikdә sorucu 

klapan bağlanır, itәlәyici klapan açılır vә neft nasosdakı üst dәlikdәn 
borulara daxil olur. Belәliklә, plunjerin һәr dәfә yuxarı-aşağı һәrәkәt 
etmәsi ilә nasos borularında neftin sәviyyәsi tәdricәn artır vә nәһayәt, 
neft üzә çıxır.  

Sovet İttifaqında neft quyularının xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq 
müxtәlif dәrinlik nasosları һazırlanır. Mәsәlәn, dayaz, orta vә dәrin 
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quyuların һәr biri üçün ayrıca nasos buraxılır. Elәcә dә qazsız, qazlı, 
qumsuz vә qumlu quyular üçün xüsusi nasoslar işlәdilir. 

Dәrinlik nasosu ilә çıxarılan neft һava ilә tәmasda olmur, buna görә 
onun çox qiymәtli yüngül һissәlәri uçub getmir ki, bu da neft 
çıxarılmasının qapalı üsuludur. 

Dәrinlik nasoslarının tәtbiqi neftin sәviyyәsi aşağı olan quyuların 
istismarında daһa çox әlverişlidir. 

Tәbii ki, başqa nasoslarda olduğu kimi, dәrinlik nasosunda da 
porşenlә silindr arasında müәyyәn bir boşluq qalır ki, onu da lәğv etmәk 
olmaz. Çünki onda porşen һәrәkәt edә bilmәz. Digәr tәrәfdәn neftin bir 
һissәsi bu araboşluğundan geriyә axır. Nasos tәzә olduqda bu axın 1—
3% tәşkil edir. Lakin iş prosesindә ştanqın vә plunjerin aşınması 
nәticәsindә axın 15% vә daһa çox ola bilәr. Bәs araboşluğundan geriyә 
axmanı necә aradan qaldırmalı? 

Geriyə axmanı necə aradan qaldırmalı? 

Plunjer һәrәkәt edәrkәn ona yapışmış 
neft tәbәqәsini dә özü ilә aparır. Demәli, 
neftin һәmin һissәsi tәrpәnmәz silindrә 
nәzәrәn yuxarı һәrәkәt edir. Neftin silindrә 
yapışmış һissәsi isә tәrpәnmәz qalır. 
Bununla belә, neft kütlәsinin aşağı һәrәkәt 
edәn üçüncü һissәsi dә mövcuddur. Geriyә 
axma mәһz һәmin һissә ilә müqayisә olunur 
(şәkil 11). 

Araboşluğunda özlü maye üçün 
göstәrilmiş epür sürәtin paylanmasını 
göstәrir. Bәs özlü-plastik maye necә? Burada mәnzәrә başqa cürdür. Bu 
һalda yerdәyişmә yalnız gәrginliyin başlanğıc yerdәyişmә gәrginliyinә 

0τ  bәrabәr vә ya ondan kiçik olduğu saһәlәrdә baş verir. Elә özlü-
plastik maye seçmәk mümkündür ki, o, araboşluğunda yalnız iki tәbәqә 
әmәlә gәtirsin. Bu tәbәqәlәrdәn biri plunjerlә yuxarı һәrәkәt etmәli, 
digәri isә silindrә yapışıb tәrpәnmәz qalmalıdır. Bu tәbәqәlәr arasındakı 



 

59 
 

sәrһәd xәttindә isә gәrginlik 0τ -a bәrabәr olmalıdır. 
Belә bir nasosun sxemi 12-ci şәkildә göstәrilmişdir. 
Burada 1—silindr, 2—plunjer, 3—özlü-plastik kütlә, 
4—ştok, 5—arakәsmә, 6— ştanqlardır. 

Sürtkü yağı özlü-plastik maye rolunu oynayır. 
Onun tәtbiqi ilә nәinki geriyә axma azalır, һәm dә 
nasosun bütövlükdә xidmәt müddәti uzanır. Eyni bir 
yataq daxilindә bu cür nasosun faktiki vurma әmsalı 
eyni olmur. Mәsәlәn, Azәrbaycandakı Binәqәdi 
yatağının Çaxnaqlar saһәsindә işlәdilәn 32 mm 
diametrli ştanq nasosları üçün aşağıdakı qiymәtlәr 
alınmışdır m3 sut; 2,3; 1,0; 0,4; 3,2; 2,5; 1,4; 1,3; 0,6; 
0,5; 3,0; 1,6; 2,0; 1,4; 0,9; 2,2; 1,2; 0,7; 1,8; 0,2; 2,0; 
2,0; 2,7; 2,0; 2,0; 2,5; 1,0; 1,8; 2,0; 1,2; 1,3. Bәs bu 
yataq üçün nasosun xarakterik vurma әmsalının orta 
qiymәtini necә tapmalı? 

 

Ortaq qiyməti necə tapmali? 

Göstәrilmiş çoxluğun һәr bir qiymәti variant adlanaraq axxx 21,  
ilә işarә edilir. Bu statistik çoxluqdan әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәr 
seçilir: 2,3max =x m3/sut; 2,0min =x m3/sut; 2,02,3minmax −=− xx
m3/sut intervalı qolay adlanır. Daһa sonra minmax xx −  intervalı K әdәd 
bәrabәr һissәlәrә bölünür: 

K
xxx minmax −=∆ , 

burada NK lg32,31+= ; N — variantların   sayıdır ( 30=N ); 

.6;30lg32,31 =+= KK  



 

60 
 

Demәli, 5,0
6
0,3
==∆x  m3/sut. 

Belәliklә, variantların dәyişmә addımı müәyyәn edilir. Daһa sonra 
sәrһәd vә orta qiymәt göstәrilmәklә interval cәdvәli tәrtib olunur, һәr bir 
intervala uyğun gәlәn müşaһidәlәrin sayı tәyin edilir. Belәliklә 5-ci 
cәdvәldә göstәrilmiş statistik sıra tәrtib olunur. 

Statistik sıra 

Cәd vә l  5  
 

İntervalın 
nömrәsi 

 
İnterval 

111 +÷ xx  

 
İntervalın 

orta qiymәti 

1x  

 
Tezlik 

1m  

 
Tezlik 

1P  

 
Yığılmış 

tezlik 

1 0,2-0,7     
2 0,7-1,2 0,95 4 0,13 8 
3 1,2–1,7 1,45 6 0,2 14 
4 1,7–2,2 1,95 8 0,27 22 
5 2,2–2,7 2,45 5 0,17 27 
6 2,7–3,2 2,95 3 0,10 30 

∑
=

==
k

i
i Nm

1

30  ∑
=

=
k

i
ip

1

1  

111 +÷ xx intervalına düşәn müşaһidә sayın ( )1m  ümumi 
müşaһidәlәrin sayına nisbәti tezlik (statistik eһtimal) adlanır. 

Statistik sıranın qrafik ifadәsinә һistoqram deyilir (şәkil 13). 

Onun qurulması üçün üfüqi oxda seçilmiş intervallara uyğun parçalar 
ayrılır vә bu parçalar üzәrindә һündürlüklәri bu intervala düşәn 
müşaһidәnin tezliyinә bәrabәr düzbucaqlılar çәkilir. Histoqram әsasında 
tezliklәrin yığılma әyrisi qurulur. Bunun üçün şaquli oxda 1x∆   
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Şәkil 13. 

intervalına qәdәr müşaһidәlәrin ümumi sayı, absis oxunda isә һәr bir 
intervalın orta qiymәti ayrılır. Mәsәlәn, 7,11 ≤∆x m3/sut, müşaһidәlәrin 
sayı 16=n . 

Tezliklәrin yığılmasının ekspernmental әyrisi (şәkil 14) ixtiyari 
uzunluqlu intervalda yerlәşәn müşaһidәlәrin sayını müәyyәn etmәyә 
imkan verir. 

∗
ix qiymәti 1m  tezliyi ilә tәkrar olunursa, orta qiymәt 

1
1

1 mx
N

x
k

i
i∑

=

∗=  

kimi tapılır. Burada i — intervalın nömrәsi; K —intervalların sayıdır. 
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Belәliklә, nasosların faktiki debitlәrinin orta qiymәti 

30
395,2545,2895,1645,1495,0445,0 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=x , 

./sutm7,1 3=x  

 

Şәkil 14.

olar. Statistik sıranın һәdlәri orta 1x qiymәti әtrafında olur. x -ә nәzәrәn 

sәpәlәnmә dәrәcәsi 
x

v σ
= variasiya әmsalı ilә xarakterizә olunur. Orta 

kvadratik fәrq 

( )
1

1
1

2

−

−
=
∑
=

∗

N

mxx
k

i
i

σ  

ifadәsi ilә tәyin edilir. Baxılan һal üçün 
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/sut.m75,0 3=σ  

Quyu dәrinlik nasosları ilә dә daimi işlәdilә bilmәz, çünki tәdricәn 
neft layının tәzyiqi o qәdәr aşağı düşür ki, axırda laydan quyuya çox 
cüzi miqdarda neft gәlir vә ya һeç gәlmir. 

Fontan, kompressor vә dәrinlik nasosu üsulları ilә biz neftin tәqribәn 
üçdә bir һissәsini çıxara bilirik, üçdә iki һissәsi isә «gücdәn düşmüş» 
neft yataqlarında qalır. Buna sәbәb һәmin nefti quyuya sıxışdıran qaz vә 
ya su tәzyiqinin tamamilә az olmasıdır. Belә һalda tәkrar neftçıxarma 
üsulları kömәyә gәlir. Neftçıxarmada tәkrar üsul nәdir? 

Neftçıxarmada təkrar üsul nədir? 

Qalıq neftin çıxarılmasına yönәldilmiş bütün tәdbirlәr tәkrar 
neftçıxarma üsulları adlanır. Bu üsullardan biri neft layına sıxılmış һava 
vә ya qaz vurulmasıdır. Bu һalda bir vә ya bir neçә quyunu kip 
bağlayaraq onlara yüksәk tәzyiq altında (50—60 atm) qaz vurmağa 
başlayırlar. Bu qaz layda qalmış nefti qonşu quyulara qovur. Bu qayda 
ilә nefti azalmış quyuların һasilatını artırırlar. Qazın әvәzinә laya һava 
da vurmaq olar. Lakin һava vurulduqda neft һavanın oksigeni ilә 
oksidlәşib ağırlaşır, özlülüyü artır vә onun laydan quyuya keçmәsi 
çәtinlәşir. Qalıq neftin çıxarılmasında әn sәmәrәli üsullarından biri dә 
laya qaz әvәzinә su vurmaqdır. Su da başqa quyudan vurularaq qumlu 
layın mәsamәlәrindә qalmış nefti sıxışdırıb istismar quyularına yönәldir.    

Bundan başqa, tәkrar üsul kimi mayenin intensiv (sürәtlә) 
çıxarılmasını göstәrmәk olar. Burada mәrkәzәqaçma nasosunun 
kömәyilә lay vә kontur suları intensiv surәtdә quyuya sorulur vә onlar 
da özlәri ilә birlikdә qalıq nefti çıxarırlar. 

Neftvermәni intensivlәşdirmәk üçün yatağa müәyyәn tәsiretmә 
üsulları mövcuddur. Neft laylarının һidravlik yarılmasını, quyudibi 
zonasının turşu ilә işlәnmәsini, nüvә partlayışı ilә laya tәsiri vә s. bu 
üsullara misal göstәrmәk olar. 

Neft quyuya gәlib çatana qәdәr süxurların müqavimәtini dәf 
etmәlidir. Layda tәzyiq çox az, müqavimәt isә böyük olduqda neft 
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mәsamәlәrin labirintindә bir növ «azıb» «yarı yolda» qalır. Adәtәn, belә 
dә olur, neftin yalnız bir һissәsi quyuya gәlib çıxır, qalan һissәsi isә 
һәmişәlik olaraq itirilir. Belә һallarda quyuәtrafı zonada müqavimәti 
azaltmaq mәqsәdilә layda һidravlik yarılma üsulu ilә süni yarıqlar vә 
çatlar yaradılır. Hidravlik yarılma necә aparılır? 

Hidravlik yarılma necə aparılır? 

Süni çatlar yaratmaq üçün quyuya yüksәk tәzyiq altında (50 MPa) 
neft vurulur. O, mikroyarıqlara paz şәklindә daxil olaraq onları aralayır, 
genişlәndirir. Belәliklә, enli vә dәrin çatlar әmәlә gәlir ki, bunlar da 
layda һidravlik müqavimәti azaltmaqla lay neftinin quyuya axıb 
gәlmәsini güclәndirir. Tәkcә Azәrbaycanda layın һidravlik yarılması 
üsulu ilә ildә on minlәrlә ton әlavә qara qızıl çıxarılır. Bu cür yataqların 
neft vermәsini sabitlәşdirmәk üçün quyuya vurulan neftә iri dәnәcikli 
xüsusi qum qatılır. 

Hidroyarılma, ümumiyyәtlә, kifayәt qәdәr sәmәrәli üsuldur. Bәs 
«ümumiyyәtlә» nә demәkdir? 

Statistika göstәrir ki, һidroyarılma 10 imkanın yalnız 4—5-indә 
nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә fayda verir. Bu çoxdur, yoxsa az? 

Prinsip etibarilә çoxdur, çünki bütövlükdә çәkilәn xәrclәr uğurlu 
quyulardan alınan әlavә neft һesabına artıqlamasilә ödәnilir. Digәr 
tәrәfdәn biz әvvәlcәdәn, һәlә geoloji-texniki әmәliyyatların işlәnib 
һazırlanması prosesindәn bilirik ki, һәr ikinci imkan boşa çıxacaq, nә 
qәdәr vaxt, әmәk, maddi vәsait һәdәr yerә sәrf olunacaqdır. 

Әlbәttә, 40—50% orta göstәricidir. Yatağın xüsusiyyәtlәrini, elәcә 
dә һәr bir quyunun «әһvalını» yaxşı bilәn tәcrübәli müһәndis bәzәn 100 
imkanın 60—70-dә düzgün qәrar qәbul edir. Vәziyyәtin düzgün 
duyulması һansı әlamәtlәrә әsaslanır? Buna һәtta һәmin müһәndisin özü 
belә çәtin ki cavab verә bilәr. Müһәndis tәcrübәsi dә, һәkim tәcrübәsi 
kimi aşkar strategiya şәklindә ifadә olunmur. Sadәcә olaraq, tәcrübәli 
müһәndisin şüurunda müәyyәn sayda һadisәlәr һәkk olunur: «bax, bu 
һallarda һidroyarılma uğurlu olur, bu һallarda isә yox...» 
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Bununla belә, «surәtlәrin tanınması» adlanan metodla belә bir 
mәsәlә mәntiqi ardıcıllıqla һәll oluna bilәr. Surәtlәrin tanınması metodu 
nәdir? 

Surətlərin tanınması metodu nədir? 

Çox sadә bir һal götürәk. Tutaq ki, һidroyarılmanın uğurlu vә ya 
uğursuz olmasını biz iki faktorla әlaqәlәndiririk: quyunun әvvәlki debiti 
(verimi) vә layın gücü ilә. Bu kәmiyyәtlәri tapmaq çәtin deyildir, çünki 
debit mәlumdur, layın gücü isә karotaj diaqramından götürülür. 

Belәliklә, müәyyәn sayda quyu üçün һidroyarılmanın nәticәlәrini, bu 
iki parametri nәzәrә almaqla, tәһlil edәk. Әgәr tәһlilin nәticәlәrini 
һәndәsi yol ilә ifadә etsәk, asılılıqların (nöqtәlәrin) iki sistemini almış 
olarıq. Burada debit vә lay gücünün müәyyәn qiymәtlәrinә aid nöqtәlәr 
qrupuna «bәli» (һidroyarılma sәmәrәlidir), digәr qrupa isә «xeyr» 
(һidroyarılma sәmәrәli deyildir) һalı uyğun gәlәcәkdir. 

Belә bir diaqramın kömәyilә biz һәr bir quyu üçün һidroyarılmanın 
eһtimal nәticәsini deyә bilәrik. Bunun üçün debit vә lay gücünün mәlum 
qiymәtlәrindәn istifadә etmәklә diaqramda һәmin nöqtәni qurmaq 
kifayәtdir. Burada üç һal ola bilәr: nöqtә «bәli» saһәsinә düşür 
(һidroyarılmanın mәnası var), «xeyr» saһәsinә düşür (mәnası yoxdur) vә 
aralığa düşür (sәmәrә şübһәlidir). 

Әslindә, һidroyarılmanın sәmәrәliliyi iki yox, bir çox faktorlardan 
asılıdır: vurulan mayenin tәzyiqi, vurulma tempi, mayedә qumun faizi 
vә i. a. Lakin bu fәrq kәmiyyәt xarakteri daşıyıb, asanlıqla riyazi tәһlildә 
nәzәrә alına bilәr. 

Bununla da, elә bir diaqram almaq mümkündür ki, onun kömәyilә 
һidroyarılmanın mәqsәdәuyğunluğu barәdә, bütün faktorları nәzәrә 
almaqla, tәkliflәr verilә bilsin. 

İşi bu istiqamәtdә davam etdirmәklә biz cavablarımızı daһa da 
konkretlәşdirә bilәrik. Bu һalda sadәcә olaraq «bәli», «xeyr» әvәzinә, 
diaqram bütövlükdә bir sıra eһtimal olunan cavablar verә bilәr: 
«yüksәksәmәrәli», «ortasәmәrәli», «sәmәrәli» vә i. a. 
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Bu һәlә azdır. İndiyә qәdәr biz sistemә passiv sistem kimi baxardıq. 
Başqa sözlә, һidroyarılmanın uğurlu vә ya uğursuz olmasını müәyyәn 
etsәk dә, nәticәni dәyişdirmәk imkanımız yox idi. Әslindә isә metodun 
imkanı daһa genişdir.  

Doğrudan da, bәzi parametrlәr (mәsәlәn, quyunun debiti, layın gücü) 
bizdәn asılı olmasa da, başqa göstәricilәri (vurulma tәzyiqi, mayedә 
qumun faizi, vurulma tempi vә i. a.) idarә etmәk mümkündür. Buradan 
belә bir nәticә çıxır ki, әvvәlcә diaqram üzәrindә bu parametrlәrin 
müxtәlif variantları ilә «mәşq etmәklә» biz һidroyarılmanı maksimal 
sәmәrә ilә aparmaq üçün optimal variant seçә bilәrik. 

Tәbii bir sual ortaya çıxır: bu nәzәri mülaһizәlәr tәcrübәdә tәsdiq 
olunurmu?  Bәli,  Ümumittifaq  Elmi-Tәdqiqat  Neft  İnstitutunda  vә  
M. Әzizbәyov adına Azәrbaycan Neft vә Kimya İnstitutunda aparılan 
tәdqiqat nәticәsindә Tatarıstanın Romaşkinski yatağındakı 92 quyu üçün 
һidroyarılmanın strategiyası işlәnib һazırlanmışdır. Bu zaman düzgün 
«tapılma» faizi 40—50%-dәn 80% -ә qәdәr, yәni bir yarım dәfә artmış, 
iqtisadi sәmәrә ildә 36 min manata bәrabәr olmuşdur. Bu mәblәğ öz-
özlüyündә kifayәt qәdәr böyükdür. Bununla belә, nәzәrә almaq lazımdır 
ki, bu eksperimentlә mәһdud sayda quyu әһatә olunmuş vә laya yalnız 
bir tәsir üsuluna baxılmışdır. Lakin «surәtlәrin tanınması» metodunun 
laya başqa tәsir üsulları, һәmçinin müxtәlif geoloji-texniki әmәliyyatlar 
üçün dә tәtbiq oluna bilәcәyini nәzәrә alsaq, minimal iqtisadi sәmәrә 
3,5—4 mln. manata çata bilәr. Bu һalda, demәk olar ki, һeç bir artıq 
xәrc çәkilmәdәn ölkәyә milyon tonlarla әlavә duru yanacaq vermәk olar. 

Çox zaman ayrılıqda vә һidravlik yarılma ilә birlikdә quyudibi 
zonanın turşu ilә işlәnmәsi әmәliyyatı aparılır. Bu һalda quyuya 
vurulmuş hidrogen-xlorid turşusu quyüdibi zonada karbonat süxurlarına 

2223 COOHCaCl2HClCaCO ++=+  

reaksiyasına uyğun tәsir etmәklә layın keçiriciliyini artırır. 

Neftvermәnin artırılması üçün müxtәlif termiki tәsir üsulları, 
mәsәlәn, quyudibi zonanın qızdırılması, laya isti su vә ya buxar 
vurulması, yataq daxilindә һәrәkәt edәn «ocaq» yandırılması vә s. kimi 
üsullar da tәtbiq olunur. 
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Son zamanlarda layın neftvermәsini kәskin surәtdә artırmaq üçün 
kiçik nüvә partlayışlarından da istifadә edilir. Neftçıxarmada nüvә 
partlayışı? 
 

Neftçıxarmada nüvə partlayışı? 

Neftvermәni artırmaq saһәsindә başqa üsullarla alınan sәmәrәyә 
quyudibi nüvә partlayışı ilә dә nail olmaq mümkündür. Mәsәlәn, 
möһkәm karbonat süxurlarında, 1000 m dәrinlikdә 100 kilotonluq nüvә 
qurğusu partladılarsa, diametri 100 m, һündürlüyü isә 200 m tәrtibindә 
nәһәng yarıq-kaverna әmәlә gәlәr. 

Bundan әlavә, quyuәtrafı zonanın çox böyük saһәsindә yarıq vә 
çatlar sistemi yaranır. Nәticәdә yatağın mәһsuldarlığı bir neçә dәfә artır. 
Neftçıxarmanın intensivlәşdirilmәsindә nüvә partlayışı üsulunun böyük 
gәlәcәyi vardır, çünki bu, başqa üsullara nisbәtәn ucuz başa gәlir vә çox 
böyük sәmәrә verir. 

Neft axını әslindә bir çox komponentlәrdәn ibarәtdir. Onun 
tәrkibindә qum, asfalten, qatran vә i. a. mövcuddur. Neft yuxarıya 
һәrәkәt etdikdә iri qum һissәciklәrinin bir һissәsi quyunun gövdәsinә 
yapışıb qalır vә һündürlüyü onlarla, һәtta yüzlәrlә metrә çatan qum 
tıxacı yaranır. Bu һalda quyuda avtorәqs adlanan һadisә baş verә bilәr. 
Quyuda avtorәqs nә demәkdir? 

Quyuda avtorəqs nə deməkdir? 

Siz, Tantalın işgәncәlәri һaqqında 
yunan әfsanәsini eşitmisinizmi? Tantal 
öz günaһları üçün allaһların qәzәbinә 
düçar olur vә çox ağır cәzaya mәһkum 
edilir. O, çәnәsinә qәdәr suyun içәrisindә 
saxlandığına baxmayaraq, susuzluqdan 
yanıb, әzab çәkir. Çünki Tantal azacıq 
әyilib sudan içmәk istәrkәn, su ani olaraq 
çәkilir. O, qamәtini düzәltdikdә isә su 
yenidәn çәnәsinәdәk qalxır. Bu fantastik 
әһvalatın tәbiәt vә texnikada tamamilә 
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real nümunәlәri vardır. Onlardan biri «Tantal qabı» adlanan sadә 
һidravlik sistemdir.  

Onun iş prinsipi belәdir (şәkil 15). İçәrisinә aşağıdan әyri, yoğun 
boru keçirilmiş qaba fasilәsiz olaraq su gәlir. Su N sәviyyәsinә 
(«Tantalın çәnәsi» nә) çatdıqda, qab dәrһal boşalır vә suyun sәviyyәsi һ 
һündürlüyünә enir. Sonra sәviyyә yenidәn N һündürlüyünә çatanadәk 
suyun axması dayanır. Belәliklә, proses yenidәn tәkrar olunur. Әgәr 
çıxış borusunun diametri kifayәt qәdәr böyük, boşalma müddәti isә 
kiçikdirsә, alınan rәqslәrin periodu tәxmini olaraq aşağıdakı ifadә ilә 
tapıla bilәr: 

( )
Q

hHDT −
=

2π , 

burada D — qabın diametri; 
            Q — giriş borusunda mayenin sәrfidir. 

 Tantal qabı texnika tarixindә ilk avtorәqs sistemidir. Bu sistemlәrin 
әsas xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki, xarici tәsir rәqsi xarakter daşımadığı 
һalda, sistemdә rәqs rejimi yaranır. Mexanikada bir çox başqa avtorәqs 
sistemlәri dә mövcuddur. 

İndi isә gövdәsindә qum tıxacı yaranmış quyuya qayıdaq. Bu 
vәziyyәtdә quyu bir növ Tantal qabına çevrilir. 

Neft tıxacın mәsamәlәrindәn keçir vә quyu bir müddәt işlәyir, lakin 
get-gedә mәsamәlәr daralır, һasilat azalır, bunun da nәticәsindә quyuda 
tәzyiq artır. Nәһayәt, elә bir an gәlib çatır ki, altdan neftin tәzyiqi tıxacı 
yerindә saxlayan sürtünmә qüvvәsinә üstün gәlir. Tıxac yerindәn 
tәrpәnmir, ancaq neft onu yarıb keçir vә yolüstü qumun bir һissәsini 
yuyub aparır. Belәliklә, quyuda tәzyiq aşağı düşür. 

Bir müddәtdәn sonra proses yenidәn başlanır: qum çökur, tıxac 
әmәlә gәlir vә yenidәn «partlayış» baş verir. Göründüyü kimi burada da 
proses açıq-aşkar avtoroqs xarakteri daşıyır. 
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Hәr bir quyu müәyyәn debitlә işlәyir. Debit, yәni çıxarılan mayenin 
miqdarı, adәtәn, kiçik bir xәta ilә tәyin olunur. Bu kiçik xәta başqa bir 
parametrin, mәsәlәn, neftçıxarma tempinin tapılmasında böyük xәtaya 
sәbәb ola bilәrmi? 

Kiçik xəta böyük xətaya səbəb ola bilərmi? 

Mәsәlәni aydınlaşdırmaq üçün belә bir nümunәyә baxaq. Tutaq ki, 
y vә 1y  funksiyaları çox kiçik әdәd qәdәr bir-birindәn fәrqlәnir: 

,sin1 2
1 tn

n
yy +=  

burada n —sabit әdәd, t —arqumentdir. 

Aydındır ki, tn2sin -nin maksimal  qiymәti vaһiddir. n -in çox 

böyük qiymәtindә  tn
n

2sin1 istәnilәn kiçik әdәd ola bilәr. Mәsәlәn,  

610=n olduqda 

,
10

1sin1
6

2 ≤tn
n

 

indi törәmә alaq: 

.cos 21 tnn
dt
dy

dt
dy

+=  

610=n olduqda 62 10cos ≤tnn , yәni törәmәlәrin fәrqi çox böyük 
qiymәt alır. Bu o demәkdir ki, funksiyanın tәyinindә kiçik xәta һәmin 
funksiyanın törәmә ifadәsindә çox böyük sәһvә sәbәb ola bilәr. 

Tutaq ki, neft һasilatı üzrә mәdәn göstәricilәrinin tәdqiqi aşağıdakı 
asılılığa gәtirib çıxarır 
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( ) ,sin1 21
0 tn

n
QeQQ t +−= −α                               (1) 

burada 0Q , 1Q , α vә n  uyğun olaraq 4108× m3/sut, 4103× m3/sut, 0,05 
1/sut vә 8-ә bәrabәrdir. 

Burada Qy ≡ vә  ( )teQy α−−≡ 101 . 

6-cı cәdvәldәn  göründüyü  kimi,  y vә 1y debitlәri bir-birindәn az 
fәrqlәnir. İndi  isә (1)  ifadәsindәn zamana görә törәmә alaq: 

,cos 2
10 tnnQeQ

dt
dQ t += −αα  (2) 

burada  

 

 

Cәd vә l  6  

Zama
n t , 
sut 

Neftin debiti 
%,y∆

 

Çıxarılma 
tempi ( ) %,dtdy∆

 /sutm, 3
1y

  
/sutm, 3

1y
 

dtdy
 

dtdy1
 

1 3866 3900 0,87 1745 3805 54,1 
2 7640 7613 0,35 1957 3619 45,9 
3 11130 11143 0,12 1199 3443 65,2 
4 14466 14504 0,26 2321 3275 29,1 
5 17680 17696 0,09 5284 3115 41,0 
6 20711 20736 0,12 4758 2963 37,7 
7 23588 23624 0,15 2056 26l8 27,0 
8 26373 26376 0,01 2872 1681 6,6 
9 28959 28992 0,11 1437 2350 43,6 

10 31451 31480 0,09 3946 2426 38,5 

., 0
1 teQ

dt
dy

dt
dy

dt
dQ αα −≡≡
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(1) vә (2) ifadәlәrinә әsasәn һesablama qiymәtlәri 6-cı cәdvәldә 
verilmişdir. Göründüyü kimi, 2=t sut qiymәtindә debitin tәyinindә xәta 
0,35% olduğu һalda, çıxarılma tempindәki xәta 45,9%-ә bәrabәr olur. 

Belәliklә, debitin tәyinindә buraxılan kiçik xәta çıxarılma tempinin 
müәyyәn olunmasında çox ciddi sәһvә sәbәb ola bilәr. 

Bu vә ya digәr üsulla çıxarılmış neft vә qaz, neft-qaz emalı 
müәssisәlәrinә ya birbaşa, ya da xüsusi anbarlara yığıldıqdan sonra nәql 
edilir. Neft vә qaz necә nәql edilir? 

Neft və qaz necə nəql edilir? 

Neft, qaz vә onlardan alınan mәһsulların nәql olunması iqtisadi 
cәһәtdәn ölkәdә neft emalı zavodları vә yığım mәntәqәlәrinin һarada 
yerlәşdirilmәsindәn asılıdır. Xam neftin isteһsal yerindәn emal 
zavodlarına nәql edilmәsi ondan alınan müxtәlif mәһsulların nәql 
edilmәsindәn ucuz başa gәldiyi üçün neft-qaz emalı müәssisәlәrini 
bilavasitә isteһlak mәrkәzlәrinin yaxınlığında yerlәşdirmәk әlverişlidir. 
Neft bazaları üçün yer seçilmәsindә dә nәqliyyat xәrclәri әsas amildir. 
Neft mәһsullarının nәql edilmәsi fasilәsiz olmalı, ucuz, minimum itkiyә 
yol verilmәklә başa gәlmәlidir. Qazın isteһsalı vә isteһlakı mövsümdәn 
asılı olaraq dәyişir. Buna baxmayaraq xalq tәsәrrüfatının bütün saһәlәri 
fasilәsiz olaraq qazla tәmin edilmәlidir. Xam neft mәһsulları vә qaz üç 
әsas vasitә ilә: su nәqliyyatı, dәmiryol vә boru kәmәrlәri ilә nәql edilir. 

Tәbii qaz әsas etibarilә borular vasitәsilә nәql olunur. Böyük 
miqdarda qaz nәql edilәrkәn onun aşağı temperaturda (—100°S-dәn az), 
mayelәşdirilmiş şәkildә olması әlverişlidir. Ancaq bu mәsәlәnin bir çox 
texniki cәһәtlәri һәlәlik tam һәll edilmәdiyi üçün mayelәşdirilmiş qaz 
boru ilә nәql olunmur. 

Xam neft, neft mәһsulları, mayelәşdirilmiş propan vә butan qazları 
һәr üç vasitә ilә nәql edilir. Bu vasitәlәrin һәr birinin öz xüsusiyyәtlәri 
vardır. Su nәqliyyatında barj vә tankerlәrdәn, xüsusi kiçik tutumlardan, 
dәmir yolda sistern vә bunkerlәrdәn vә ya yüngül tutumlardan istifadә 
olunur. Neftin nәql edilmәsindә avtomobil nәqliyyatı vasitәlәrindәn dә 
istifadә edilmәkdәdir. 
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Neft vә qaz әsasәn boru kәmәrlәri ilә nәql edilir. 

Ölkәmizdә enerji tәlәbatının 65%-dәn çoxu neft vә qazın һesabına 
ödәnilir. Neft vә qaz isteһsalının durmadan artırılması әsasәn yeni 
yataqların işlәnilmәsilә әlaqәdardır. Buna görә dә isteһsal müәssisәlәri 
ilә neft-qaz emalı müәssisәlәri arasındakı mәsafә getdikcә böyüyür ki, 
bu da istismara buraxılan nәqledici boru kәmәrlәrinin nәinki 
uzunluğunun, һәm dә diametrinin artırılmasını, yeni, güclü neft-qaz 
vurucu avadanlıqların tәtbiqini, işçi tәzyiqin yüksәlmәsini tәlәb edir. 
Magistral boru kәmәri sistemlәri ölkәmizin bütün iqlim zonalarından, 
әbәdi donuşluq rayonlarından tutmuş isti sәһralara qәdәr ucsuz-bucaqsız 
saһәlәrdәn keçib gedir. 

1975-ci ildә ölkәmizdә qaz kәmәrlәrinin ümumi uzunluğu 100 min 
km, xam neft vә neft mәһsulları kәmәrlәrinin uzunluğu isә 50 min km 
idi. Onuncu beşillikdә bu rәqәmlәr xeyli artmışdır. Hazırda diametri 
1000 mm-dәn böyük kәmәrlәr daһa çox isteһsal edilir. Ayrı-ayrı boru 
xәtlәrinin uzunluğu 5 min km-dәn daһa artıqdır. Qaz tәcһizatında vaһid 
avtomatlaşdırılmış sistem yaradılmış, magistral neft vә neft 
mәһsullarının nәql edilmәsindә texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış 
idarәetmә sistemlәri geniş tәtbiq olunmuş, ayrı-ayrı kompressor 
stansiyalarının gücü 25 min kVt-a çatdırılmışdır. 

Başqa üsullara nisbәtәn boru kәmәrlәri ilә nәql olunmanın bir sıra 
üstünlüklәri vardır: 

1) boru kәmәrlәri çox böyük mәsafәlәrә әn qısa yolla aparıla bilir; 
2) fasilәsiz nәqlolunmanı tәmin etdiyi üçün xüsusi yığım 

mәntәqәlәrinә eһtiyac qalmır; 
3) boru kәmәrlәrindә mәһsul itkisi başqa vasitәlәrә nisbәtәn 

minimuma çatır; 
4) boru kәmәrlәri ilә nәqlolunma maksimum mexaniklәndirmәyә 

vә avtomatlaşdırmaya imkan verir. 

Boru kәmәrlәri ilә nәqlolunmanın qüsurlu cәһәti isә onun çox böyük 
metal sәrfi tәlәb etmәsidir. Ümumiyyәtlә, neft vә qaz kәmәrlәri ilә 
mәһsulun vurulması çox mürәkkәb texnoloji prosesdir, çoxlu nasos, 
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kompressor, nәzarәtölçmә ciһazları, avtomatlaşdırma, tәnzimlәyici vә s. 
avadanlığın işi ilә әlaqәdardır. 

Boruların vaxtaşırı parafin vә başqa çöküntülәrdәn tәmizlәnmәsi, 
һermetikliyinin yoxlanılması vә başqa profilaktik işlәr boru kәmәrinin 
buraxıcılıq qabiliyyәtini yüksәldir vә iş müddәtini uzadır. 

Bu mürәkkәb һidroqazodinamik sistemdә tәzyiq itkilәrinin 
azaldılması, boruların mexaniki möһkәmliyinin artırılması vә s. 
mәsәlәlәr öz sәmәrәli һәllini gözlәyәn aktual problemlәrdir. 

Quyudan tәkcә neft çıxmır, onunla birlikdә su, bir çox qarışıqlar vә 
s. dә üzә çıxır. Bununla әlaqәdar bu qarışıqları kәnar etmәklә nefti 
müәyyәn qaydada nәqlә «һazırlamaq» lazımdırmı? 

Nefti nəqlə „һazırlamaq" lazımdırmı? 

Hazırda neftlә birlikdә laydan çoxlu miqdarda müxtәlif kimyәvi 
tәrkibli su vә başqa maddәlәr çıxarıldığı üçün neftin nәqlolunmaya 
һazırlanması müһüm mәsәlәdir. Neftin sulu (xüsusәn, mineral duzlarla 
zәngin) olması nәqliyyat xәrclәri ilә yanaşı, emal prosesini dә 
mürәkkәblәşdirir, avadanlığın çirklәnmәsinә vә korlanmasına sәbәb 
olur. 

Neftin tәrkibindә mexaniki qatışıqlar (qum vә gil һissәciklәri) 
olduqda, nәqlolunma vә emal avadanlığının çirklәnmәsi, abraziv 
yeyilmәsi, işlәmә müddәtinin qısalması vә s. xoşagәlmәz һallar 
mümkündür. 

Mineral duzlar vә hidrogen-kükürd qatışıqları avadanlığın sıradan 
çıxmasını sürәtlәndirir. 1 litr һavada 0,01 mq H2S qazı olduqda 
zәһәrlәnmә tәһlükәsi yaranır. Kükürdlü birlәşmәlәr metalın intensiv 
korroziyasına vә buraxılan mәһsulların keyfiyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb 
olur. 

Neft vә qaz nәql edilmәzdәn әvvәl sudan, әlavә qatışıqlardan, 
mineral vә başqa kimyәvi birlәşmәlәrdәn müxtәlif üsullarla tәmizlәnir. 
Bununla yanaşı, neftin yığılma vә nәqlolunma prosesindә qiymәtli 
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mәһsulların yüngül fraksiyalarının buxarlanıb itmәmәsi üçün tәdbirlәr 
görülmәlidir. 

Neft boru kәmәrlәrinin ötürmә xüsusiyyәtini artırmaq müһüm 
problemlәrdәn biridir. Boruların ötürmә xüsusiyyәti maye sәrfi ilә, yәni 
vaһid zamanda onun en kәsiyindәn keçәn mayenin miqdarı ilә 
xarakterizә olunur. Mәlumdur ki, axının en kәsiyi nә qәdәr böyük olarsa, 
maye sәrfi dә bir o qәdәr çox olar. Buradan belә çıxır ki, müәyyәn 
diametrli borudan daһa çox maye buraxmaq tәlәb olunursa, onda 
borunun maye ilә tamamilә doldurulması yaxşıdır. Bu һalda axının en 
kәsiyi maksimum olacaq vә belәliklә, maye sәrfi dә çoxalacaqdır. 

Ancaq gәlin bir az tәlәsmәyәk, görәk, doğrudanmı, borunu 
doldurmaqla maye sәrfini artırmaq olar? 

Borunu doldurmaqla maye sərfini                      
artırmaq olarmı? 

Azacıq fikirlәşsәk, yәqin edәrik ki, sәrf tәkcә borunun en kәsiyindәn 
deyil, axının sürәtindәn dә asılıdır. Bәs sürәt nәdәn asılıdır? İlk növbәdә, 
әlbәttә, borudakı tәzyiqlәr fәrqindәn. Bәs tәzyiqlәr fәrqi sabit olduqda, 
nәdәn? Әlbәttә, sürtünmәdәn. Mayenin divarlara sürtünmәsindәn! 

Boru dolduqca sürtünmә sәtһi çoxalır vә eyni şәrtlәr daxilindә 
sürtünmә qüvvәsi getdikcә artır. Başqa sözlә, borunu doldurarkәn әsasәn 
iki faktor nәzәrә alınmalıdır: en kәsiyinin artması vә sürtünmә 
qüvvәsinin artması. Lakin bu faktorların tәsiri eyni deyil: Әgәr en 
kәsiyinin artması maye sәrfini artırarsa, sürtünmәnin artması da surәti 
azaltmaqla maye sәrfini azaldar. 

Mәlum olmuşdur ki, (һәm һesablama, һәm dә tәcrübә yolu ilә) 
boruların daһa çox doldurulması yalnız müәyyәn һәddә qәdәr 
әlverişlidir, çünki bu һәddәn sonra sürtünmә qüvvәlәri en kәsiyinin 
artmasına daһa intensiv tәsir göstәrir. Bununla әlaqәdar olaraq borunu 
tamamilә doldurmaq mәqsәdәuyğun deyildir. 
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Әgәr boru, diametrinin 0,9-u qәdәr doldurulmuşdursa, axının saһәsi 
boru kәsiyinin tәxminәn 90%-ni tәşkil etdiyi һalda, mayenin boru ilә 
görüşmә qövsü tam çevrәnin yalnız 79%-ni tәşkil edir. Bu o demәkdir 
ki, tamamilә doldurulmuş borudakına nisbәtәn axının kәsiyi 10% 
azaldılsa da, sürtünmә qüvvәlәri daһa çox—20% azalmış olur. Bunun 
nәticәsindә dә axının sürәti vә maye sәrfi artır. 

Bu cәһәt, xüsusilә özlülüyü yüksәk olan neftlәrin nәql olunmasında 
nәzәrә alınmalıdır. Mәsәlәn, Uxta şaxtalarında isteһsal olunmuş çox ağır 
nefti nәql etmәk üçün borulara neftlә bәrabәr su da vurulur. Bu zaman 
neft sәrfinin artması müşaһidә olunur ki, bu da sürtünmәnin azalmasının 
boruların en kәsiyindәki itkilәr ilә kompensasiyasının nәticәsidir. 

Neft vә neft mәһsullarının boru ilә nәql edilmәsindә һidravlik 
müqavimәti azaltmaq üçün «Toms effektindәn» dә istifadә edilir. «Toms 
effekti» nәdir? 

“Toms effekti” nədir? 

Әvvәlcә «Delfin effekti» barәdә... Hәlә yarım әsr bundan qabaq 
ingilis alimi Qrey müәyyәn etmişdir ki, delfinlәr onların әzәlә 
qüvvәlәrinin imkan verdiyindәn 7—10 dәfә artıq sürәtlә һәrәkәt edә 
bilir. Tәdqiqatlar göstәrmişdir ki, delfinin bu xüsusiyyәti onun dәrisindә 
cüzi miqdarda ifraz olunan xüsusi maddә ilә әlaqәdardır. Bu maddә 
suyun turbulentliyini azaldaraq, delfinin һәrәkәtini sürәtlәndirir. Bu 
tәdqiqatlar әsasında sonralar, uyğun xüsusiyyәtli süni maddәlәr almaq 
mümkün olmuşdur. 

1948-ci ildә Amerika alimi Toms müәyyәn etmişdir ki, azacıq 
miqdarda yüksәkmolekullu polimer maddәni maye axınına әlavә etdikdә 
boruda һidravlik müqavimәtin kәskin azalması müşaһidә olunur. 
Mәsәlәn, suya (çәki üzrә) onun milyonda bir һissәsi qәdәr polimer 
maddә әlavә etdikdә һidravlik müqavimәti dörd dәfәyә qәdәr azaltmaq 
mümkün olmuşdur. 

Bәzi mәlumatlara görә, neft vә kerosinә poliizo-butilen tipli polimer 
әlavә etmәklә neft kәmәrindә müqavimәt 35 %-ә qәdәr azaldılmışdır. 
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Müәyyәn edilmişdir ki, neft vә dizel yanacağının turbulent 
axınlarına, neft emalının çox ucuz mәһsulları—asfalten vә qatran әlavә 
edilmәklә magistral boru kәmәrlәrindә һidravlik müqavimәti 40%-ә 
qәdәr azaltmaq mümkündür. 

Neftin boru kәmәri ilә nәql olunması ilk baxışda çox sadә görünә 
bilәr. Әslindә isә bu bir qәdәr başqa cürdür. 

Neftin özlülüyü kifayәt qәdәr böyükdür vә buna görә dә onu tәbii 
һalda borukәmәri ilә nәql etmәk üçün quraşdırılması vә istismarı baһa 
başa gәlәn çoxlu miqdarda güclü nasos stansiyası tәlәb olunur. Lakin 
nasos stansiyalarının sayını azaltmaq üçün başqa imkan da var; bu—
neftin qızdırılmasıdır. Neft necә qızdırılır? 

Neft necə qızdırılır? 

Tәbii ki neft qızdırılarkәn onun özlülüyü dә azalır. Tәәssüf ki, neftin 
qızdırılması nasos stansiyalarının sayını azaltmaqla yanaşı, yeni 
qazanxanalar quraşdırmağı tәlәb edir. Hәm dә qızdırılmış neft öz 
istiliyinin bir һissәsini torpağa ötürür. Bu cür «әliaçıqlıq», şübһәsiz, 
zәrәrlidir vә enerjinin itmәsinә sәbәb olur. 

İstilik itkilәrini azaltmaq üçün izolyasiya materialı işlәdilir. Adәtәn,  
mineral pambıqdan istifadә edilmәklә, kәmәri bir növ «yorğana» 
bürüyürlәr. Tәәssüf ki, bu «yorğan» da çox baһa başa gәlir. 

İzolyasiya materialının «işinә» nәzәr salaq. Mәlumdur ki, izolyasiya 
qatının keyfiyyәti ondakı boşluqların miqdarından asılıdır. Başqa sözlә, 
vaһid һәcmdә materialın miqdarı artdıqca onun izolyasiya xüsusiyyәtlәri 
dә azalır. İş orasındadır ki, burada әsas rolu material yox, һava oynayır. 

Hәr bir material vaһid zamanda özündәn müәyyәn miqdarda istilik 
keçirә bilir. Mәsәlәn, 1°S temperatur fәrqi olduqda, 1 m3 suyun 
һәcmindәn bir saatda cәmi 0,5 kkal, һәmin һәcmdә kәrpicdәn isә 0,3 
kkal istilik keçir. Bu onunla әlaqәdardır ki, sudan fәrqli olaraq kәrpicin 
mәsamәlәri var. Әgәr bu mәsamәlәr su ilә doldurularsa, kәrpic 0,3 vә ya 
0,5 deyil, 0,9 kkal istilik keçirәr. 
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Buradan belә görünә bilәr ki, baһalı vә mәsamәli materialı ucuz һava 
ilә әvәz etsәk, problem asanlıqla һәll olunar. 

Pripsip etibarilә bu fikir doğrudur. Hava, һәqiqәtәn, әla izolyatordur, 
bir şәrtlә ki, o sükunәtdә olsun. Mәsamәli material bir növ labirint 
olmaqla һavanı «azdırır» vә onu sükunәt vәziyyәtindә saxlayır. 
Mәsamәli material olmadıqda isә һava yerini sәrbәst surәtdә dәyişir, 
özünü yaxşı istilikkeçirici kimi göstәrir. 

Belә bir çıxış yolu vardır. İzolyasiya edilmәmiş neft kәmәrindәn 
әvvәlcә yüksәk dәrәcәdә qızdırılmış maye buraxılır. Bu һalda enerji 
itkisi çox böyük olsa da, faydalı itkidir. Çünki belә olduqda neft kәmәri 
әtrafında torpaq quruyur, onda mәsamәlәr әmәlә gәlir vә onun istilik 
keçirmәsi 8—10 dәfә azalır, nәticәdә o izolyatora çevrilir. Bu isә neftin 
qızdırIlması üçün sonradan daһa az enerji sәrf etmәyә imkan verir. 

Neft kәmәrinin işini iqtisadi cәһәtdәn әsaslandırdıqda boruәtrafı 
şәrait nәzәrә alınmalıdır. Burada әsas mәqsәd maye sәrfinә çәkilәn 
xәrclәrin azaldılmasıdır. Vaһid һәcmdә mayeni axıtmaq üçün çәkilәn 
xәrclәrin minimum olması üçün neft kәmәrinin axıtma qabiliyyәti necә 
olmalıdır? 

Neft kəmərinin axıtma qabiliyyətinin һansı           
qiymətində çəkilən xərc minimum olar? 

Bu suala müsbәt cavab almaq üçün sadә bir mәsәlәyә baxaq. Neft 
kәmәrinin axıtma qabiliyyәtini Q ilә işarә edәk vә tutaq ki, mayenin 
axıdılma xәrci a b.Q ilә ifadә olunur. Q-nün һansı qiymәtindә çәkilәn 
xәrcin minimum olacağını müәyyәn edәk. 

Mәlumdur ki, әdәdi orta qiymәt һәndәsi orta qiymәtә ya bәrabәr, ya 
da ondan böyük ola bilәr: 
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Sol tәrәfin minimununa baxdığımız üçün qeyri-bәrabәrlik işarәsi 
bәrabәrliklә әvәz olunur. Bu һalda: 
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Belәliklә, Q-nün tәlәb olunan qiymәti 
b
ab -yә bәrabәrdir. 

Son zamanlarda neft vә qazın һava xәtti ilә nәql olunması üçün 
layiһәlәr yaradılmışdır. Neft-tәyyarә ilә? 

Neft—təyyarə ilə? 

Hazırda ABŞ-da bu mәqsәdlә işlәdilәcәk xüsusi tәyyarәlәrin 
konstruktiv xüsusiyyәtlәri müәyyәn edilmişdir. Bu nәһәng tәyyarәlәrin 
uzunluğu 103 m, һündürlüyü isә 26 m-ә çatacaq. 12 әdәd güclü 
müһәrriklә tәcһiz edilmiş tәyyarә 1600 t ağırlığında yük qaldıra bilәcәk 
ki, bunun da 2/3 һissәsi faydalı yük, yәni neft vә ya mayelәşdirilmiş qaz 
olacaqdır. Bu layiһә 3—5 mlrd. dollara başa gәlәcәkdir, lakin 
һesablanmışdır ki, bu, çәtin keçilәn әrazilәrdә neft vә ya qaz kәmәri 
çәkilmәsinә nisbәtәn iqtisadi cәһәtdәn daһa әlverişlidir. 

Neft yerdәn çıxarıldığı kimi, yәni xam һalda işlәdilmir. O öz yüksәk 
qiymәtini yalnız emal nәticәsindә ayrı-ayrı dәyәrli maddәlәrә ayrılandan 
sonra alır. Neft necә emal edilir? 

Neft necə emal edilir? 

Hәr bir mayenin müәyyәn qaynama temperaturu vardır. Mәsәlәn, adi 
şәraitdә tәmiz su 100°S, etil spirti (şәrab spirti) isә 78,4°S-dә qaynayır. 
Bu iki mayeni qarışdırıb, tәzәdәn spirt vә suya ayırmaq üçün һәmin 
qatışığı qızdırmaq lazımdır. Bu zaman qatışıq әvvәlcә buxarlanacaq vә 
temperatur 78,4°S-yә çatdıqda etil spirti qaynamağa başlayacaqdır. 
Qatışıqdan çıxan buxar әsas etibarilә etil spirti buxarından ibarәt 
olacaqdır. Bu buxarı soyutduqda az miqdarda su vә çoxlu miqdarda etil 
spirti alınacaqdır. Bu prosesә maye qatışığının distillә edilmәsi deyilir. 
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Bu proses daһa tәkmillәşmiş һalda neftin ayrı-ayrı һissәlәrә 
ayrılmasında tәtbiq olunur. 

Neft küllü miqdarda müxtәlif karbohidrogenlәrin qarışığından 
ibarәtdir. Tәbiәtin qarışdırdığı bu maddәlәri bir-birindәn ayırmağa 
onların müxtәlif temperaturda qaynamaları kömәk edir. Bu әsasda 
neftayırma zavodlarında xam nefti müxtәlif fraksiyalara ayırırlar. Hәr 
fraksiya müәyyәn temperatur intervalında alınır. Mәsәlәn, benzin 
fraksiyasının temperatur intervalı 40—170°S arasındadır. Bu temperatur 
intervalı onu göstәrir ki, benzinin tәrkibinә daxil olan maddәlәr 40°S-dә 
qaynamağa başlayır, 170°S-yә çatdıqda isә benzin qaynayıb tamamilә 
buxar һalına keçir. Liqroin fraksiyasının temperatur intervalı   170—
230°S, kerosininki isә 230—300°S-dir. 

Hazırda neftayırma prosesi aşağıdakı qayda ilә aparılır. 

Mәdәndәn gәlәn neft mexaniki tәmizlәnmәdәn sonra xüsusi sobada 
300—325°S-yәdәk qızdırılır. Neft һәmin temperaturda qaynayır vә onun 
çox һissәsi buxar halına keçir. Qaynayan neft vә onun buxarı 
rektifikasiya kolonkasına daxil olur. Rektifikasiya kolonkası böyük 
metal silindrdәn ibarәtdir: һündürlüyü 40, diametri isә bir neçә metrә 
çatır. Kolonkanın daxilindә, bütüm һündürlüyü üzrә üfüqi 
arakәsmәlәr—lövһәlәr yerlәşdirilmişdir. Qaynamaqda olan neftlә 
birlikdә onun buxarı kolonkanın aşağısında qalır. 360°S-dәn yüksәk 
temperaturda qaynayan bu qara, qatı vә yağabәnzәr neft qalığına mazut 
deyilir. Neft buxarı kolonka ilә yuxarı qalxdıqda daxildәki lövһәlәrdә 
soyuyub maye һalına keçir. Әvvәlcә qaynama temperaturu yüksәk olan 
vә 300—360°S-dә qaynayan fraksiya ayrılır ki, ona qazoyl deyilir. 
Sonra isә qaynama temperaturuna görә kerosin (230—300°S) vә liqroin 
(170—230°S) fraksiyaları ayrılır. Rektifikasiya kolonkasının әn yüksәk 
һissәsindәn isә buxar һalında ayrılmış benzin keçir. 

Benzin buxarının tәrkibindә xam neftdә һәll olmuş cüzi miqdarda 
neft qazı vardır. Bu qaz benzin buxarı ilә birlikdә kolonkadan çıxıb 
soyuducu ciһaza (kondensatora) daxil olur. Burada benzin fraksiyası 
maye һalına keçәrәk neft qazından ayrılır. Hazırda neft emalı 
sәnayesinin әsas mәһsulu benzindir. Qazoyl dizel müһәrriklәrinin 
yanacağıdır. Odur ki bu yanacaq dizel yük avtomobillәrindә, ağır 
traktorlarda, teplovoz vә teploxodlarda, dizel elektrik vә elektrik 
stansiyalarında vә s. obyektlәrdә işlәdilir. 
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Kerosin vә liqroindәn isә әsas etibarilә traktor yanacağı kimi istifadә 
olunur. 

Bәs mazut nәyә lazımdır? 

Mazut nəyə lazımdır? 

Mazutdan kimyәvi parçalamaq yolu ilә kerosin vә benzin, neft yağı 
zavodlarında isә qiymәtli sürtkü yağları alınır. 

İlk emal prosesindә neftin kimyәvi tәrkibi dәyişmir, ondan yalnız 
benzin, kerosin vә s. fraksiyalar ayrılır. Bu zaman xam neftdәn ancaq 
onun tәrkibindә olan benzini ayırmaq olar. Neftin tәrkibindә isә orta 
һesabla 5%-әdәk benzin olur. 

Bәs neftdәn onun tәrkibindә olduğundan daһa artıq benzin almaq 
mümkündürmü? Elm bu suala müsbәt cavab verir. 

Mazut—qatı vә ağır mayedir. Әgәr mazutdakı uzun vә ağır 
karbohidrogen molekullarını yüngül molekullara parçalamaq mümkün 
olsa idi, onda mazutdan benzin almaq olardı. Bu çәtin vә mürәkkәb 
mәsәlәni 1891-ci ildә mәşһur rus müһәndisi V. Q. Şuxov 
müvәffәqiyyәtlә һәll etdi. Şuxov göstәrdi ki, mazutdan benzin almaq 
üçün onu müәyyәn tәzyiq altında 450—500°S-yәdәk qızdırmaq 
lazımdır. Belәliklә, müәyyәn zaman müddәtindә mazutda olan ağır vә iri 
karboһidrogen molekulları parçalanır. Mәsәlәn, 16 karbon vә 32 
hidrogen atomundan qurulmuş mürәkkәb karboһidrogen (setan) krekinq 
(neftin kimyәvi parçalanması) nәticәsindә oktan vә oktilen adlanan iki 
karboһidrogenә parçalanır. Lakin yüksәk temperaturda mazut 
molekulları һәmişә tam ortadan parçalanmır: onlar kәnarlardan da 
parçalana bilәr. Bu zaman molekullarında bir, iki, üç vә ya dörd karbon 
atomu olan qaz һalında karbohidrogenlәr әmәlә gәlir. Bu qazların 
alınması benzinin çıxış miqdarını azaldır. Amma yüksәk temperaturla 
birlikdә tәzyiqi dә artırdıqda iri molekullar әsas etibarilә ortadan 
parçalanaraq benzini törәdәn karbohidrogenlәr әmәlә gәtirir. 

Şuxovun bu müһüm kәşfi nәticәsindә neft qalığı olan mazutdan 
һazırda 40%-әdәk krekinq-benzin vә kerosin, һabelә çoxlu miqdarda 
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krekinq qazı alınır. Mazutun krekinqindәn sonra krekinq mazut qalır ki, 
bu da son vaxtlara qәdәr bir yanacaq kimi işlәdilmәkdәdir. 

Krekinq qazının tәrkibinә әsasәn metan, etan, butan vә doymamış 
karbohidrogenlәrdәn: propilen, butilen daxildir. Krekinq qazı xalq 
tәsәrrüfatı üçün çox qiymәtli xammaldır. 

Bәs sәnayedә krekinq necә aparılır? 

Krekinq necə aparılır? 

Neft mәһsullarının krekinqi bir neçә üsul ilә aparılır. Krekinq 450—
550°S temperaturda vә yüksәk tәzyiq altında (5 MPa-dәk) aparıldıqda 
karbohidrogenlәrin әsas һissәsi maye һalında olur. Belә krekinqә maye 
fazalı krekinq deyilir. Bu növ krekinq vasitәsilә ağır neft mәһsulu olan 
mazutdan vә solyar yağından 40%-әdәk benzin alınır. 

Krekinq daһa yüksәk temperaturda (tәqribәn 600°S) vә alçaq 
tәzyiqdә (0,2—0,5 MPa) aparıldıqda karbohidrogenlәrin çox һissәsi 
buxar һalında olur. Odur ki, bu krekinqә buxar fazalı krekinq deyilir. Bu 
prosesdә yüksәk keyfiyyәtli benzin alınır. 

Son zamanlar krekinq, katalizator adlanan maddәnin iştirakilә 
aparılır. Katalizator—kimyәvi reaksiyada bilavasitә iştirak etmәyәn, 
lakin reaksiyanı sürәtlәndirәn maddәdir. Belә krekinqә katalitik krekinq 
deyilir. Katalitik krekinq, adәtәn, 0,1—0,5 MPa tәzyiqdә vә 250—450°S 
temperaturda aparılır. 

Katalitik krekinqdә termik krekinqә nisbәtәn daha yüksәk keyfiyyәtli 
motor yanacaqları, һabelә aromatik karbohidrogenlәr, o cümlәdәn 
benzol, toluol, ksilol vә s. alınır. Bu üsul ilә alınan mәһsullar miqdarca 
da çox olur. Mazut, solyar yağı vә s. neft mәһsullarının katalitik 
krekinqindәn 60—80%-әdәk benzin vә kerosin fraksiyası alınır. 
Katalitik krekinqdә katalizator olaraq alüminium xlorid, silisium oksidi, 
alüminnum oksidi vә s. işlәdilir. Neftin kimyәvi emalının ikinci üsulu 
pirolizdir. Piroliz nәdir? 
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Piroliz  nədir? 

Piroliz — yüksәk temperaturda parçalanma demәkdir. Piroliz 
krekinqә nisbәtәn daһa yüksәk temperaturda, adәtәn 600—750°S-dә vә 
0,1 MPa tәzyiqdә aparılır. Piroliz prosesindә zәncirvarı molekullu 
karbohidrogenlәrin müәyyәn һissәsi һalqa şәkilli quruluşlu aromatik 
karbohidrogenlәrә çevrilir. Odur ki, neft fraksiyasını piroliz etdikdә 
neftin öz tәrkibindә olmayan benzol, toluol, naftalin vә s. kimi çox 
qiymәtli birlәşmәlәr alınır. 

Piroliz üçün әsas xammal kerosin vә qaz yoludur. Piroliz prosesindә 
çoxlu miqdarda qaz (45—50%) vә qatran (45%-әdәk) һasil olur. Bu 
qatran emal edildikdә ondan yüngül yağ, naftalin yağı vә yaşıl yağ 
alınır. Yüngül yağdan benzol, toluol vә ksilol kimi qiymәtli aromatik 
birlәşmәlәr isteһsal olunur. Qatranı emal etdikdә ondan tәqribәn 25% 
yüngül yağ, 10% yaşıl yağ vә 10% zift alınır. Naftalin yağından naftalin, 
ziftdәn isә külsüz koks isteһsal olunur. 

Hazırda bütün dünyada işlәdilәn enerjinin 2/3 һissәsi neft vә qaz 
vasitәsilә әldә edilir. Sözsüz ki, neft vә qaz eһtiyatları tükәnmәz 
deyildir. İldәn-ilә yeni yataqların kәşf olunmasına baxmayaraq, tәbii 
yanacaq eһtiyatları azalır. Quru saһәlәrdә neft vә qaz yataqlarının 
zәiflәmәsi ilә әlaqәdar olaraq 60-cı illәrdәn başlayaraq dәnizdә geoloji 
kәşfiyyat vә qazıma-axtarış işlәri yüksәk inkişaf mәrһәlәsinә qәdәm 
qoymuşdur. Dәnizdә neft vә qaz һasilatının inkişaf perspektivlәri 
necәdir? 

Dənizdə neft və qaz һasilatının inkişafı      
perspektivləri necədir? 

1980-ci ildә qitә şelfindә 650 mln. ton neft vә 250 mlrd. kub m qaz 
isteһsal olunmuşdur. 

Şelf—qitәnin saһil ilә birlәşmiş dәnizaltı düzәnlik һissәdir vә onun 
quru ilә eyni geoloji quruluşu vardır. Şelfin kәnarlarında su qatının 
dәrinliyi 100—200 m, bәzәn 1500—2000 m-ә çatır. 
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Әsrimizin axırında dәniz neft һasilatı ümumdünya һasilatının 50%-
ini tәşkil etmәlidir. Bu mәqsәdlә üzәn qazıma qurğularının tәtbiqi 
gündәn-günә genişlәnir. Hazırda dünyanın müxtәlif yerlәrindә neft vә 
qaz kәşfiyyatında 463 әdәd belә qurğudan istifadә olunur. 

Tәkcә 1979-cu ildә bu qurğuların sayı 42 әdәd artmışdır, 1985-ci ilә 
qәdәr bu artımın 150—170 әdәdә çatacağı gözlәnilir. Bu mәqsәdlә 
tәtbiq olunacaq üzәn dәniz qazıma platformalarının isteһsalına 2 mln. t.-
dan artıq polad işlәnәcәkdir. Bunlardan әlavә, dәnizdә boru kәmәrlәri 
quraşdırılması texnikasının vә kömәkçi gәmi tәsәrrüfatının sürәtlә 
inkişafı nәzәrdә tutulur. 

Bu işlәrin nә qәdәr böyük әһәmiyyәti olduğunu aşağıdakı misaldan 
aydın tәsәvvür etmәk olar. ABŞ-da 1971—85-ci illәrdә dәniz neft 
sәnayesinә 600 mlrd. dollar, o cümlәdәn kәşfiyyat vә istismar işlәrinә 
265 mlrd. dollar vәsait ayrılmışdır. 

Hazırda dәniz neft vә qaz eһtiyatlarının kәşf edilmәsindә müxtәlif 
ixtisaslı çoxlu müәssisә vә elmi idarә iştirak edir. 

SSRİ-nin qitә şelfindә neft vә qaz eһtiyatlarının mәnimsәnilmәsi 
ölkәmizin yanacaq-enerketika bazasının inkişafında әsas istiqamәtlәrdәn 
biridir. 

Sov.İKP XXVI qurultayı qitә şelfindә yeni neft vә qaz yataqlarının 
sürәtlә kәşf olunmasını әsas mәsәlә kimi qarşıya qoymuşdur. Ölkәmizdә 
yaxın gәlәcәkdә neft vә qaz һasilatının inkişafının proqnoz 
һesablamaları göstәrir ki, dәnizdә neft vә qaz axtarışı işlәrinin 
genişlәndirilmәsi zәruridir vә onların görülmәsi üçün geniş geoloji 
imkanlar mövcuddur. 

SSRİ-dә qitә şelfi başqa ölkәlәrdә olduğundan daһa genişdir, onun 
saһәsi 6 mln. km2 tәşkil edir. Bizim dәniz şelflәrinin böyük һissәsi ilin 
çox müddәti buzlarla әһatә olunan Arktika әrazisindә yerlәşir. Hәlәlik 
dünya tәcrübәsindә belә ekstermal şәraitdә neft vә qaz isteһsalının 
tәşkili üçün әsaslı surәtdә işlәnmiş üsullar kifayәt qәdәr deyildir. 
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Ölkәmizdә qitә şelfindә neft vә qaz eһtiyatlarının 
mәnimsәnilmәsinin tәşkilinin yaxşılaşdırılması vә güclәndirilmәsi SSRİ 
Qaz Sәnayesi Nazirliyinә һәvalә olunmuşdur. Sözsüz ki, şelfdә neft vә 
qaz isteһsalının maddi-texniki, әmәk vә maliyyә imkanlarının vaһid bir 
dövlәt orqanında cәmlәşdirilmәsi çox zәruri tәdbirdir. Bu işlәrin 
müvәffәqiyyәtlә һәyata keçirilmәsi üçün geniş sәnaye, elmi-isteһsalat 
tәşkilatları sistemi yaradılmışdır. Tәşkilati işlәrlә yanaşı, dәniz neft vә 
qaz yataqlarının axtarışı, kәşfiyyatı vә mәnimsәnilmәsi işlәri xeyli 
güclәndirilmişdir. Mәsәlәn, 1980-ci ildә 1978-ci ilә nisbәtәn kompleks 
geofiziki işlәrin һәcmi 1,3 dәfә, kәşf olunmuş perspektiv strukturlar 1,7 
dәfә artmışdır. Tәkcә 1980-ci ildә ümumi saһәsi 1500 km2 olan 20 
strukturda dәrin kәşfiyyat işlәrinә һazırlıq aparılmışdır ki, bu da 1978-ci 
ildә olduğundan 2 dәfә çoxdur. 

1980-ci ildә 1978-ci ilә nәzәrәn aşkar edilmiş neft vә kondensat 
eһtiyatları tәxminәn 3 dәfә, qaz isә 1,5 dәfә artmışdır. 

1980-ci ildә Xәzәr dәnizindә dünyada әn dәrin dәniz istismar quyusu 
işә salınmışdır. Dәrinliyi 6200 m olan bu quyunun gündәlik һasilatı 1 
mln. m3 qaz vә 300 t kondensatdan ibarәtdir.  

Çox dәrin dәniz saһәsindә dünya standartları sәviyyәsinә uyğun 
kәşfiyyat vә istismar işlәrinin aparılması yüksәk mәһsuldar texniki 
vasitәlәrin tәtbiqi sayәsindә mümkün olmuşdur. 

Son illәrdә dәniz neftçilәrinin texniki arsenalı 2500 t yükqaldırma 
qabiliyyәti olan üzәn dәniz kranları, 200 m dәrinlikdә işlәmәyә imkan 
verәn su-dalğıc komplekslәri, müxtәlif geofiziki vә dәniz texniki 
vasitәlәri ilә zәnginlәşmişdir. 

Yeni dәniz yataqlarının işә salınması Xәzәr  dәnizindә neft vә qaz 
һasilatının stabillәşmәsinә vә һәtta artırılmasına sәbәb olmuşdur. Müasir 
dәniz texniki vasitәlәri suyun dәrinliyi 70—300 m olan saһәlәrdә 6500 
m dәrinliyә qәdәr quyular qazılmasına imkan verir. Bu işlәrdә üzәn 
dәniz qurğuları çox geniş miqyasda tәtbiq olunur. 

İndi ölkәmizin Xәzәr, Baltik vә Qara Dәnizlәrindә vә başqa 
saһәlәrdә geniş dәniz neft vә qaz kәşfiyyatı aparılır. 
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Qitә şelfindә neft vә qaz isteһsalının inkişaf proqramının һәyata 
keçirilmәsi elmi-texniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsinә, yüksәk mәһsuldar, 
qәnaәtli, yeni texnoloji proses vә avadanlıqların yaradılmasına vә tәtbiq 
olunmasına әsaslanmalıdır. 

Bütün bu işlәrin görülmәsi aşağıdakı әsas tәdbirlәrin işlәnib 
һazırlanması ilә әlaqәdardır. 

1. Qitә şelfindә neft vә qaz yataqlarının axtarışı, kәşfiyyatı vә 
mәnimsәnilmәsinin kompleks üsullarının һazırlanması vә tәtbiqi; 

2. Qitә şelfindә qazıma, neft vә qaz yataqlarının istismarı, neft vә 
qazın nәql olunması üzrә avtomatlaşdırılmış sistem vә vasitәlәrin 
yaradılması vә isteһsalatda tәtbiqi; 

3. Geoloji-geofiziki, müһәndis-geoloji, naviqasiya-geodeziya 
işlәrinin aparılmasında kompleks texniki vasitәlәrin yaradılması vә 
tәtbiqi; 

4. Suyun dәrinliyi 300 m-ә qәdәr olan qitә şelfindә quyuların 
qazılması vә istismarı üzrә texniki vasitәlәrin yaradılması; 

5. Dәniz yataqlarındakı neft vә qaz mәdәnlәri üçün kompleks 
yerüstü avadanlığın yaradılması; 

6. Nәqliyyat, quraşdırma, sualtı işlәr vә s. üçün kompleks texniki 
vasitәlәrin yaradılması, tәtbiqi vә s. 

Yeni neft vә qaz perspektivli strukturların aşkar edilmәsindә dәniz 
seysmik kәşfiyyatının imkanları daһa genişdir. Bu mәqsәdlә tәyyarәdәn 
aparılan kәşfiyyat suyun tәrkibindә karbohidrogen qazların vә onları 
müşayiәt edәn başqa komponentlәrin (O2, SO2 vә s.) analizinә әsasәn 
yeni yataqların aşkara çıxarılmasına tәkan verә bilәr. 

Bu vә ya digәr daһa sәmәrәli üsulların geniş tәtbiqi axtarış-kәşfiyyat 
işlәrini sürәtlәndirir, әsaslı vәsait qoyuluşunun tezliklә ödәnilmәsinә vә 
sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә kömәk edir. Sәmәrәli geofizik tәdqiqat 
axtarış-kәşfiyyat quyularının sayca azaldılmasına vә yataqların daһa tez 
istifadәyә verilmәsinә şәrait yaradır. 

Dәnizdә aparılan tәdqiqat, axtarış-kәşfiyyat vә başqa işlәr quruda 
olduğundan qat-qat baһa başa gәldiyi üçün tәtbiq olunan üsul vә 
vasitәlәr yüksәk keyfiyyәtli vә say cәһәtdәn mәһdud olmalıdır. 
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Müasir dövrdә dәnizdә neft vә qaz һasilatının intensivlәşdirilmәsinin 
iki istiqamәtdә aparılması nәzәrdә tutulur. 

1. Suüstü stasionar platformalar üçün avtomatlaşdırılmış bloklu 
kompleks texnoloji qurğuların yaradılması. 

2. Dәnizdә neft vә qaz isteһsalı üçün sualtı avadanlıqlar sisteminin 
yaradılması. 

Quyuların sualtı istismarı dәniz neft vә qaz yataqlarının işlәnmәsi 
müddәti vә xәrclәrinin azalmasına şәrait yaradır. Mәsәlәn, Şimal 
dәnizindә Arqayl yatağının işlәnmәsindә sualtı istismar sisteminin 
tәtbiqi, bu avadanlıqların baһalığına baxmayaraq, yatağın layiһә 
müddәtindәn iki dәfә az xәrclә mәnimsәnilmәsini tәmin etmişdir. Bu 
üsulun digәr üstünlüyü daһa dәrin su qatlarında (һәtta 900 m-ә qәdәr) 
neft vә qaz yataqlarının istismarına imkan vermәsidir. 

Dәnizdә neftin çıxarılması vә nәqli, şübһәsiz, dәnizin flora vә 
faunasında mövcud tarazlığı pozaraq, ekoloji problemlәr yaradır. Bәs 
dәnizi neftdәn necә qorumalı?  

Dənizi neftdən necə qorumalı? 

Dünya dәniz vә okeanlarının suları get-gedә daһa çox neft vә neft 
mәһsulları ilә çirklәnir. Tәxmini һesablamalara görә, һazırda һәr il 10 
mln. tona qәdәr neft tullantısı dәnizә axıdılır. Belә gedәrsә, Okeanla 
atmosfer arasında mövcud mübadilә balansı pozular vә Yer üzündә 
һәyat üçün zәruri faktorların tәһlükәli dәrәcәdә dәyişmәsi qorxusu 
yarana bilәr. 

Dәnizin sәtһinә yayılmış neft әtraf müһitә mәnfi tәsir göstәrir; 
dәnizdәki bir çox bitki vә canlıların tәnәffüs prosesi ciddi surәtdә 
pozulur. 

Dәnizin neftlә çirklәnmәsi әsas etibarilә neft tankerlәrinin qәzaya 
uğraması ilә әlaqәdardır. 1957-ci ildә dünya tanker donanmasının 
ümumi tonnajı 50 mln. tona çatmışdı. 60-cı vә 70-ci illәrdә isә 100— 
300 min tonluq «supertankerlәr» neft daşıyırdı. Hazırda 500 min ton vә 
һәtta 1 mln. ton. yük götürә bilәn nәһәng tankerlәr yaradılmaqdadır. 



 

 
 

Tәsәvvür etmәk çәtin deyil ki, bu cür tankerlәrin qәzaya uğraması nә ilә 
nәticәlәnә bilәr. 

Hәr il dünya okeanlarının bu vә ya digәr rayonunda neft tankerlәri 
qәzaya uğrayır, min tonlarla neft okean sularına qarışır. Şübһәsiz ki, 
neftin dәniz sәtһindә yayılmasının qarşısı alınmadıqda nәticә daһa 
kәdәrli olur. 

Okean vә dәniz sularına tökülmüş neftә qarşı müxtәlif üsullarla 
mübarizә aparılır. Bunlardan biri mexaniki üsuldur; bu iş әsasәn suyun 
sәtһinә yayılmış neft kütlәsinin әtrafına bir növ «һasar» çәkmәk vә 
sonradan müәyyәn bir vasitә ilә nefti yığmaqdan ibarәtdir. 

Neftin dәniz sәtһindәn yığılması çox asan vә sәmәrәli üsul ilә aparıla 
bilәr. Dәnizin sәtһindә üzgәclәr üzәrindә dayanmış adi bir bak tәsәvvür 
edin. Bu bakdan çıxan boru suyun sәtһindәki neft kütlәsinin içәrisinә 
daxil olur (şәkil 16). Baka su tökülür. Bәli, adi su, elә dәniz suyunun 

özü. Bak su ilә dolduqdan sonra ağzı kip 
bağlanır. Bәs borudakı ventili açsaq, nә baş 
verәcәk? Birdәn elә zәnn edәrsiniz ki, su 
bakdan axıb keçәcәkdir. Xeyr, çünki bu һalda 
bakda seyrәlmә, vakuum yaranacaq, neft, 
mәlum olduğu kimi, sudan yüngül olduğu 
üçün ventil açıldıqdan sonra bir nov su 
«quyusunun» dibindә yerlәşmiş olur. Aydındır 
ki, bu һalda neft yuxarı qalxmağa çalışacaq vә 
baka dolduqca, oradakı su axıb keçәcәkdir.  

Lakin   elә   düşünmәyin ki, göstәrilmiş   
qurğu neftin yayılmış olduğu yüz 
kilometrlәrlә   saһәni   «gәzib dolanmalıdır». 
Әsla yox, o elә yerindәcә dayansa, kifayәtdir. 

İş burasındadır ki, neft suyun sәtһindә bir tәbәqә әmәlә gәtirir vә o 
tәbәqә bir yerdәn yırtıldıqda әtraf saһәlәrdәki bütün neft yaranmış 
boşluğa cumub onu doldurmağa çalışır. Belәliklә, yayılmış neft tәbәqәsi 
bir tәrәfdәn yığıla bilәr. Әlbәttә, әgәr qurğu dәniz sәtһindә yerin 
müәyyәn qәdәr dәyişәrsә, bu, yığımın sürәtini daһa da artırar. 
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Bak dolan kimi ventil bağlanır vә neft saһildә vә ya yaxınlıqdakı 
gәmidә qoyulmuş rezervuara axıdılır. Sonra bak yenidәn su ilә 
doldurulur vә һәr şey tәzәdәn başlanır. 

Suyun sәtһinә yayılmış neftlә mübarizәdә kimyәvi vә bioloji 
üsullardan da istifadә olunur. Bu һalda neftin parçalanmasını 
sürәtlәndirәn emulqatorlardan vә neftlә qidalanan bakteriyalardan 
istifadә edilir. 

Son zamanlarda alimlәr süni yolla neftә һәris vә çox «acgöz» 
bakteriyalar yaratmışlar. Lakin onların tәtbiqi canlı alәmdә genetik 
dәyişikliklәrә sәbәb olar, nәticәdә bir bioloji varlıq kimi, insanı tәһlükә 
qarşısında qoya bilәr. 

Enerji, xammal vә bilik insan cәmiyyәtinin fasilәsiz inkişafını tәmin 
edәn üç әsas amildir. Enerji vә xammaldan fәrqli olaraq, bilik elә bir 
mәnbәdir ki, istifadә olunduqca daһa da artır. 

Bilik informasiya ilә bağlıdır. İnformasiya toplanmasının müһüm 
yollarından biri isә «böyük  mәtlәblәrә kәnardan baxmaq»dır. Bunun 
maһiyyәti ondan ibarәtdir ki, müşaһidәçi böyük obyektә müәyyәn 
uzaqlıqdan baxarsa, daһa çox şey görә bilәr. Mәlumdur ki, meşәnin 
içәrisindә dayanmaqla meşәni bütövlükdә görmәk olmaz. 

Hörmәtli oxucular! Biz sizinlә neft alәminә kiçik bir sәyaһәt etdik, 
neftin nәzәriyyә vә praktikasının bir sıra konkret mәsәlәlәrini ayırd 
etmәdәn, ona «panoram» şәklindә nәzәr saldıq. Neft elminin әsas 
nailiyyәtlәrini, problem vә perspektivlәrini dәrk etmәk üçün, görünür, 
bu әn münasib yol idi... 
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