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    MÜƏLLİFLƏRDƏN  
 
 Ölkəmizin ağır sənaye sahəsində neft və qazçıxarma sənayesi 
xüsusi yer tutur. Bu əsas etibarıilə neft və qazın ölkəmizin yanacaq-
energetika kompleksinin inkişafında və neft-kimya istehsalının 
xammala təlabatının ödənilməsindəki rolu ilə müəyyən edilir. 
Yanacaq-energetika balansında neftin və qazın yanacaq kimi istifadə 
olunan hissəsi 60,4%-dən (1970-ci ildə) 70,7%-ə (1980-cı ildə) 
çatmışdır.  
 Sov. İKP XXVI qurultayının qəbul etdiyi “1981-1985-ci 
illərdə və 1990-cı ilədək SSRİ-nin iqtisadi və sosial inkişafının əsas 
istiqamətləri” qətnaməsində ölkəmizdə 1985-ci ildə neft 
çıxarılmasının 620-645 mln. M-a, qazın isə 600-640 mlrd. m3-ə 
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.  
 Bu məsul vəzifəninyerinə yetirilməsində yeni yataqların 
sənaye mioqyasında yüksək sürətlə istismarına başlanması ilə 
bərabər, istismarda olan yataqların neft və qazvermə qabiliyyətinin 
artırılması da əsas məsələlərdən biridir.  
 Neft, qaz və qaz-kondensat yataqlarının səmərəli istismar 
rejimlərinin təyin edilməsində, layda baş verən proseslərin neft və 
qazın laydan tam çıxarılmasını təmin edən istiqamətdə idarə 
olunması məsələsinin həllində “Neft layının fizikası” fəninin rolu 
böyükdür.  
 “Neft layının fizikası” neft mühəndisi ixtisası alan ali məktəb 
tələbələri üçün əsas fəndlərdən biridir. Bu fənn neft və qaz layının, 
onları təşkil edən süxur, neft, qaz və suyun fiziki-mexaniki 
xassələrini, onların qarşılıqlı təsirini öyrənən, layın neft, qazvermə 
qabiliyyətinin fiziki əsaslarını müəyyən edən müstəqil elm sahəsidir. 
Məhz buna görə də neft layının fizikası elmini neft və qaz layının 
fiziki-kimyəvi mexanikası adlandırmaq daha düzgün olardı.  
 Dərslik ali texniki məktəblərin neft və qaz yataqlarının 
işlənməsi və istismarı ixtisası üzrə təsdiq edilmiş proqram əsasında 
yazılmışdır.  
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 Neft layının fizikasının problemləri həm nəzəri, həm də praktik 
baxımdan çox mürəkkəbdir. Bu problemləri öyrənmək üçün tələbələr 
fizika, riyaziyyat, kimya, nəzəri mexanika, materiallar müqaviməti, 
termodinamika ümümi və yeraltı hidravlika və s. fənləri kifayət qədər 
yaxşı bilməlidirlər.  
 Müəlliflər dərsliyi yazarkən neft layının fiziki-kimyəvi 
mexanikasının əsaslarını, neft və qazçıxarma proseslərin tənzimetmə 
prinsiplərini və onlara nəzarətetmə bacarığını tələbələrə aşılamağı 
əsas götürmüşlər. Öyrəniləcək hadisələri seçərkən nəzərdə tutmuşlar 
ki, “təbiət özünün ən kiçik təzahüründə də qəribədir”. Ona görə də 
neft layında baş verən ən kiçik təzahürləri ayrı-ayrılıqda deyil, bu və 
ya digər  lay hadisəsini həm izah etmək, həm də diaqnostlaşdırmaq 
məqsədi ilə öyrınmıyı vacib saymışlar. Bununla əlaqədar olaraq 
öyrənilən məsələlərin timsalında tələbələrə lay hadisəsini xarakterizə 
edən bu və ya digər parametrləti qiymətləndirmə bacarığı aşılamağa 
da çalışmışlar. Ona görə də dərslikdə Uiler qaydasına əməl 
edilmişdir. Yəni “heç vaxt nəticəni bilmədən hesablamaya başlama! 
Gözəyarı hesablamaya üstünlük ver; ətraflı çıxarılış etməzdən əvvəl 
sadə fiziki qanunauyğunluqlara (simmetriya, invariantlıq və saxlama 
qanunlarına) əl at; hər bir müəmmaya mümkün olan cavab hazırla. 
Ürəkli ol, axı sınin nə təklif edəcəyinin heç kimə dəxli yoxdur. Ona 
görə də bu təklifi tez və intusiya ilə yerinə yetir. Müvəffəqiyyətli 
təklif bu intuisiyanı daha da möhkəmləndirirsə, səhv təklif ancaq 
faydalı sarsıntı yaradar”.  
 Bu məqsədlə dərslikdə ölçülər nəzəriyyəsinə, sadə modelləin 
tətbiqinə geniş yer verilmişdir.  
 Məlum olduğu kimi, mürəkkəb coğrafi və sərt iqlim şəraitli 
rayonlarda son vaxtlar kəşf olunan neft və qaz yataqlarının sayı 
getdikcə artır (məsələnŞ dəniz tataqları,vkeçilməz bataqlıqlardakı, 
kənd təsərrüfatı sahələrindəki yataqlar və s.). Belə şəraitdə istsmar 
olunan neft və qaz yataqlarının işlənməsini tənzim etmək üçün lazım 
olan məlumatın alınma imkanı  xeyli çətinləşir. Buna baxmayaraq 
göstərilən şəraitdə neft və qazvermə əmsalının artmasını təmin edən 
qərar qəbul etmək lazımdır. Odur ki, dərslikdə determinik 
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modellərinin tətbiqi ilə yanaşı, stoxastik modellərin də tətbiqinə 
xüsusi yer verilmişdir. Məsələn: 1) ölçülən kəmiyyətin dəqiqliyinin 
(orta keçiricilik) ilk məlumatların sayından və onların dəqiqliyindən 
asılı olduğu göstərilərək imitasiya modelinin tətbiqi haqqında 
mühakimə yürüdülür; 2) neftvermə əmsalı dolayı məlumatlar 
əsasında təyin edildiyindən bu məsələnin həlli üçün müxtəlif öyrətmə 
üsullarının, məsələn, ranq təsnifatının tətbiqinnin mümkünlüyü 
göstərilir.  
 Müəlliflərin fikrincə mühəndis ideologiyasının formalaşması 
elm, intuisiya və təcrübəyə əsaslanmalıdır. Buna görə də Viktor 
Hüqonun fikrincə-“yazmaq üçün üç keyfiyyət-elm, intuisiya və 
təcrübə olmalıdır...”. Bizə elə gəlir ki, bu keyfiyyətlər mühəndislərdə 
də olmalıdır, çünki mühəndis də bir çox hallarda dolayı məlumatlar 
əsasında qərar qəbul etməli olur.  
 Dərslikdə şərh edilən bütün anlayışlar və təyin olunmalar 
kifayət qədər məlumat olmayan şəraitdə diaqnostlaşdırma məqsədi 
ilə də tətbiq edilməlidir.  
 Neft layının fiziki-kimyəvi mexanikasında müxtəlif dərəcədə 
tətbiq olunan anlayış və təyinolunmaların dərslikdə qəbul edilmiş 
səpkidə təhlili, təbiidir ki, mübahisəyə və ayrı-ayrı müddəaların 
tənqidinə səbəb ola bilər. Elə buna görə də dərslikdə, şübhəsiz, 
müəyyən nöqsanlara yol verilə bilər. Görkəmli mexanik 
D Alamberin dediyi kimi, tənqid ədalətli və xeyirxah olarsa, belə 
tənqid həm təşəkkürə, həm də hörmətə layiqdir. Dərsliyə bu 
məqsədlə yanaşan, öz dəyərli təklif və tənqidi qeydlərini bildirən 
oxuculara müəlliflər əvvəlcədən öz minnətdarlıqlarını bildirirlər.  
 Müəlliflər bu dərsliyi i.lədikləri doğma institut–“alma-mater” 
in tələbələri üçün yazmışlar. Onlar Azərbaycan dilində indiyə qədər 
bu və buna uyğun dərslik olmadığından dərsliyi böyük məsuliyyət 
hissi ilə tərtib etmişlər.  
 Latınlarda belə bir məsəl var ki, müəllim şagirdlərinin yanına 
gəlməz, amma şagird müəlliminin yanına gələr. Əgər dərslik bu 
fikrin həyata keçməsinə müəyyən dərəcədə kömək etmiş olarsa, 
müəlliflər özlərini məqsədlərinə çatmış hesab ola bilərlər. Müəlliflər 



7 
 

arzu edirlər ki, dərslik, tələbələrə onlar yetkinləşdikcə, keçilən yolu 
htnhjcgtrnbd* qiymətləndirə bilmək və daha yaxşısı perspektivi 
duyma bacarığını aşılaya bilsin.  
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I FƏSİL 
 
     QAZLI BƏ NEFTLİ SÜXURLARIN FİZİKİ  
          XASSƏLƏRİ  
 
 Neft və qazın yer qabığının məsaməli mühitindəki təbii 
yığımına neft və qaz yatağı deyilir. Belə yataqlar əsas etibarilə 
çökmə süxurların–qumların, qumdaşıların, dolomitlərin və s. məsamə 
və çatlarında neft-qazın toplanması nəticəsində  əmələ gəlir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, hər bir məsaməli çökmə süxurda neft toplanma 
bilmir. Məsələn, çökmə mənşəli gil süxurları neft yatağı üşün 
münasib süxur hesab edilmədiyi halda (onların məsaməlik əmsalı 
40 50%-ə çatır), qaz yatağı üçün daha əlverişli sayılır. Beləliklə 
məsamələrində neft-qaz toplana bilən və yatağın istismarı zamanı 
həmin nefti və qazı özündən buraxa bilən süxura kollektor süxur 
deyilir.  
 Neft və qaz kollektorlarının hissəcikləri bir-birilə əlaqəsi 
olmayan və ya müəyyən maddə ilə əlaqələndirilmiş müxtəlif təbiətli, 
xassəli, möhkəmlikli, ölçülü və formalı minerallardan (kvars 
dənələri, çöl şpatı və s.) ibarətdir. Bu kollektorlar yer qabığının üst 
hissəsi üçün səciyyəvi olan süxurlardır (yüksək təzyiq və temperatur 
şəraitində). Yatağın işlənməsi və istismarı müddətində neft və qaz 
kollektoru mürəkkəb deformasiyaya məruz qalır və istismar 
prosesinə yüksək dərəcədə təsir göstərir. Ona görə də neft və qaz 
yataqlarını təşkil edən süxurların fiziki xassələırinin, onların 
başlanğıc gərginlikli vəziyyətinin, işlənmə müddətində baş verən 
fiziki hadisələrin işlənmə prosesinə təsirini öyrənmək əsas məsələdir.  
 Neft və qaz layının fiziki xassələrini öyrənmək üçün 
aşagıdakıları bilmək lazımdır:  

1) süxurların qranulmetrik tərkibini;  
2) məsaməliliyini;  
3) keçiriciliyini;  
4) kapillyarlıq xassələrini;  
5) məsaməli süxurun xüsusi səthini;  
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6) süxurların mexaniki xassələrini (elastiklik, plastiklik, 
sıxılma, dağılma və başqa növ deformasiyalara göstərilən 
müqaviməti);  

7) müxtəlif şəraitlərdə süxurun neft, qaz və su ilə doymasını.  
 
 

§§ 1. Süxurların qranulometrik tərkibi 
 
 Süxurun qranulometrik tərkibi dedikdə onu təşkil edən 
müxtəlıif ölçülü dənəciklərin miqdarı (kütlə ilə) nəzərdə tutulur. 
Yuxarıda adları qeyd olunan əsas fiziki xassələr (məsaməlilik, 
keçiricilik, kapillyarlıq, xüsusi səth və mexaniki xassələr) süxurun 
qranulometrik tərkibindən çox asılıdır. İstismar prosesində laydan 
quyuya gələ bilən quma qarşı mübarizə metodlarının seçilməsində 
(qumun quyuya keçməsinə mane olan çınqıllı süzgəclərin tətbiqində, 
quyudibi zonanın skeletinin saxlanması məsələsinin həllində və s.) 
qranulometrik tərkibin məlum olmasının böyük əhəmiyyəti vardır.  
 Süxur dənəciklərinin ölçüləri böyük həddə-kolloid 
hissəciklərinin ölçülərində başlamış ta çaqıl daşının ölçülərinədək 
dəyişir. Aparılan tədqiqatlar göstətrir ki, neft və qazlı süxurları təşkil 
edən hissəciklərin diametrləri əsas etibarıilə 0,01 1 mm arasında 
dəyişir.  
 Süxurların qranulometrik tərkibi ələklə və sedimentometrik 
(çökmə) təhlil vasitəsilə müəyyən edilir. Ələklə təhlil üsulu, 
dənəciklərinin ölçüsü 0,05 mm–dən böyük olan süxurların 
qranulometrik tərkibinin təyinində tətbiq olunur. Dənəciklərinin 
ölçüsü 0,05 mm-dən kiçik olan süxurların tərkibi isə sedimentometrik 
üsulla, yəni özlülüyü böyük olan maye içərisində hissəciklərin çökmə 
sürətini təyin etməklə öyrənilir. Bu halda qəbul edilir ki, hissəciklərin 
mayedə çökmə sürəti Stiks qanununa tabedir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Stoksun düsturu kürəşəkilli ancaq bir dənəciyin məhdud olmayan 
maye həcmində çökmə sürəti üçün doğru olduğundan, 
sedimentometrik təhlil vasitəsilə alınan nəticələr şərti xaraktetr 
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daşıyır. Bu nöqteyi-nəzərdən çökən hissəciklərin çəkilərini ölçməklə 
sedinmentimetrik təhlilin nəticələrini mükəmməlləşdirmək olur.  
 Qeyd olunan üsullar əsasında süxurun müxtəlif diametrlərə 
üyğun fraksiyalarının çəkisi tapılır və nəticədə I. 1 şəklində 
göstərilən paylanma əyrisi qurulur.  
 Baxılan yataq üşün laydan çıxarılmış süxur nümunəsi əsasında 
qurulmuş bu növ asılılıqdan istifadə etməklə quyuların istismarı 
prosesində maye ilə çıxarılmış qum hissəciklərinin ölçülərinə görə 
layda gedən bəzi mexaniki proseslərin təhlilinin verilməsi və lazımi 
təsbirlərin seçilməsi mümkün olur.                      
    Tutaq ki, yer üzərinə çıxarılan qum hissəcikləri süxurun əsas  
fraksiyasını təşkil edir (şəkil I.1, A nöqtəsi). Bu halda qumun quyuya 
gəlməsini məhdudlaşlaşdıran tədbirlər görülməlidir. Əks halda, 
məsaməli mühit skeletinin pozulması və bununla əlaqədar olan bəzi 
çətinliklər baş verə bilər. Əgər yer üzərinə çıxarılan qum hissəcikləri 
süxurun əsas fraksiyasını təşkil etmirsə (şəkildə B nöqtəsi), bu 
hissəciklərin quyuya gəlməsini məhdudlaşdırmaq deyil, əksinə ona 
şərait yaratmaq lazımdır; çünki, bu hadisə quyudibizonanın 
təmizlənməsinə və məhsuldarlıq əmsalının artmasına kömək 
edəcəkdir.    
 Fraksiyaların paylanma əyrisi məsamə kanallarının ölçüləri 
barəsində də müəyyən təsəvvür yaratdığından, bu 
qanunauyğunluqdan bəzi texnoloji tədbirlərin effektivliyini artırmaq 
üçün istifadə etmək olar. Məsələn, hidravlik yarılma prosesi üçün işçi 
mayeyə qatılacaq qum fraksiyasının seçilməsində, laya vurulacaq 
polimer maddənin molekulyar çəkisinin təyinində və s.  

Fraksiyaların paylanma əyrisi əsasında məsaməli mühitin 
qeyri-bircinsliliyi haqqında da mülahizə yürütmək olar. Süxurun 
qeyri-bircinslilik dərəcəsi şərti olaraq d60:d10 nisbəti ilə xarakterizə 
olunur. Burada d60 və d10 elə fraksiyaların diametrləridir ki, bu 
diametrlərə qədər olan fraksiyaların çəkilərinin cəmi süxurun ümumi 
çəkisinin uyğun olaraq 60 və 10%-ini təşkil edir. 

Neft və qaz yataqlarınıtəşkil edən süxurların hissəcikləri üçün 
qeyri-bircinslilik əmsalı, adətən, 1,1 20 həddində dəyişir.  
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Süxur hissəciklərinin öz ölçülərinə görə paylanma əyrisində 

bəzən iki və ya daha çox maksimum (A və B) nöqtə ola bilər (şəkil 
1.2). Bu halda iki müxtəlif paylanmanın bir yığıma aid olub-
olmamasını yoxlamaq böyük əhəmiyyət kəsab edir. Bu məqsədlə 
Styudent kriterisini tətbiq etmək olar. Həmin kriteri, ilk məlumatlar 
normal paylanma qanununa tabe oldüğu halda effektli sayılır.  

Styudent kriterisi belə hesablanır:  

         ,
11

bnan
s

bxax
t  

Burada ax -A seçməsindəki orta qiymət; bx -B seçməsindəki 
orta qiymət; na-A seçməsinin həcmi; nb-B seçməsinin həcmi; s-hər 
iki seçmədə məlum orta kvadratik inhirafdır:  

A 

Б 

  0,01       0,10       0,20      0,30 d 

% 
70 

50 

30 

10 

Şəkil  I. 1. 
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,
2

1
2

1
2
11

bnan

bn

bxax
an

s  

 burada ;
11 axaxax  ;

11 bxbxbx  (na+ b-2) - sərbəstlik 

dərəcəsinin sayıdır.  
 Styudent kriterisini və sərbəstlik dərəcəsinin qiymətini 
bilməklə xüsusi qrafikə əsasən baxılan t-nin rastgəlmə ehtimalı 
tapılır. Əgər ehtimal 0,01 və ondan kiçik olarsa, onda orta 
qiymətlərin ayrı-ayrı obyektə aid olduğu aşkara çıxır.  
 İlk məlumatlar normal paylanma qanununa tabe olmadıqda 
Vilkokson-Man-Uitnanın i kriterisindən istifadə etmək daha 
məqsədəuyğundur.  
 Tutaq ki, süxur hissəciklərinin faizilə miqdarı ölçülərinə görə 
I. 2 şəklində göstərilən iki müxtəlif paylanma təşkil edir. Bu 
paylanmaların bir və ya iki yığıma aid olub-olmamasını yoxlamaq 
lazımdır. Bunun üçün dənəciklərin diametrlərinin artma ardıcıllığı ilə 
çəki miqdarını iki sarıya (bəzilərini yuxarı, bəzilərini aşağı sıraya) 
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     Şəkil I. 2. 
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düzmək lazımdır. Sonra isə 1-ci və 2-ci sıralardakı ədədlərin 
düzülüşünün pozulma sayı i hesablanır və bu say inversiyanın i kritik 
ilə müqayisə olunur. Əgər sıralardakı ədədlərin düzülüşünün 
pozulmalar sayı, inversiyanın kritik qiymətindən kiçik olarsa, 
sıralardakı ədədlər müxtəlif yığıma, əks halda isə bir yığıma aid 
olduğu müəyyən edilir. i kriterisi inversiya olub, ədədlərin həqiqi 
düzülüşünə nisbətən onların düzülüşünün pozulmalar sayını 
xarakterizə edir. İnversiyanın vahidə bərabər olmasının yalnız bir 
ədədinin yazılmasını göstərir. İnversiyanı istənilən sıraya nisbətən 
hesablamaq olar. Lakin inversiyanı ən az inversiya sayı alınan sıraya 
görə hesablamaq məsləhət görülür. I. 1. cədvəlində qiyməti 0,04-0,66 
arasında dəyişən 48 təcrübədən təyin olunmuş ədədlərin bir və ya iki 
yığıma aid olması göstərilmişdir. Cədvəldə ikinci sıranın birinci 
sıraya görə inversiya sayı hesablanmışdırş Məsələn, ikinci sıranın 
0,29-a qədər ədədlər çoxluğu qarşısında birinci sıranın bir ədədi 
durur; yəni inversiya 1-ə bərabər olur; 0,34-ə qədər olan ədədlər 
çoxluğu qarşısında isə birinci sıranın iki ədədi durur; deməli, 
inversiya 2-yə bərabər və i.a. olur. Sonra inversiyalar sayını 
cəmləyib, i=55 alırıq.  
 Sıralardakı ədədlərin p2=22 və p1=26 sayına əsasən 0,99 
ehtimalı ilə xüsusi cədvəldən inversiyanın kritik qiymətini i=173 
tapırıq. 173>55 oldüğundan birinci və ikinci sıralardakı ədədlər 
yığımı bir-birindən fərqlənir, deməli, bu ədədlər iki müxtəlif yığıma 
aiddir.   
 §§ 2. Süxurları məsaməliliyi  
 
 Süxurları təşkil edən edən dənəciklərin əmələ gətirdiyi bütün 
boşluqlar tam, yaxud mütləq məsaməlilik adlanır və mütləq 
məsaməlilik əmsalı ilə xarakterizə olunur. Mütləq məsaməlilik 
əmsalı (t1), süxurdakı bütün boşluqlar həcminin (V1), süxurun tam 
həcminə (V) olan nisbətinə bərabərdir; yəni          
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V

V
t 1
1    (I. 1)  

 Məsaməlilik əmsalı ədədi hissə və ya faizlə hesablanır. Məsaməli 
mühitin xassəsi onu təşkil edən boşluqların ölçülərindən asılıdır. Neft-
qaz laylarındakı məsamə kanalları öz ölçülərinə görə şərti olaraq üç 
qrupq bölünür:  

1) böyük kapillyarlı (0,5 mm-dən böyük),  
2) kapillyarlı (0,5 0,0002 mm həddində dəyişən),  
3) cubkapillyarlı (0,0002 mm-dən kiçik).  

 Böyük kapillyarlı kanallarda maye və qaın hərəkətinə praktiki 
olaraq kapillyar qüvvələr təsir emir. Lakin kapillyarlı kanallarda 
hərəkətə kapillyar qüvvələrin təsiri çox böyükdür. Subkapillarlı 
kanallarda maye və qaz molekulyar qüvvələrin təsiri altında olduğundan 
onların hərəkəti praktiki qeyri-mümkündür.  
 Bu səbəbdən layın kapillyarlı məsamələrində yerləşən neft və 
qazın yer üzərinə çıxarılması tam mümkün olmadığından layın neft və 
qazvermə qabiliyyətini hesabladıqda mütıəq məsaməlilik əmsalından 
istifadə etmək düzgün olmazdı. Ona görə də effektiv və dinamik 
məsaməlilik əmsalları anlayışlarından istifadə edilir. Kanalları bir-birilə 
birləşən və bağlı olmayan məsaməli mühitin həcminə (V2) effektiv 
məsaməlilik deyilir. Effektiv məsamə həcminin süxurun tam həcminə 
olan nisbətinə effektiv məsaməlilik əmsalı deyilir (t2).  

     
V

V
t 2
2    (I. 2)  

 Lay şəraitində maye və qazın hərəkət edə bildiyi məsamələlərin 
həcminə (V3) dinamik məsaməlilik deyilir. Dinamik məsaməlilik 
həcminin süxurun tam həcminə olan nisbətinə dinamik məsaməlilik 
əmsalı (t3) deyilir:  

     
V

V
t 3
3    (I. 3)  

 Yuxarıdakı mülahizələrə əsasən aşağıdakı şərt ödənir:  
     t1>t2>t3.   (I. 4)  
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 Süxurun en kəsiyinin sahəsi ( ), bu kəsiyə düşən dənəciklərin 
sahəsi ilə boşluqların ( 1) sahəli cəmindən ibarət olacaqdır. Kəsiyə 
düşən boş sahələrin ( 1), kəsiyin ümumi sahəsinə ( ) olan nisbəti 
açıqlıq sahəsi əmsalı (p) adlanır, yəni:  

     1p   (I. 5)  

 1 sahəai məlum olduqda maye və ya qazın verilmiş kəsikdən 
sürətini ( ) tapmaq olar. Belə ki:  

     
1

Q    (I. 6)  

olacaqdır. Burada Q-maye və ya qazın sərfidir. Tutaq ki, sərfi Q olan 
maye dt zaman fasiləsində məsaməli mühitin 1-1 kəsiyindən 2-2 
kəsiyinə keçir (şəkil I. 3). Belə halda məsaməli mühitin dx  elementində 
mayenin həcmi 
     ,dxtQdt    
Buradan isə  

     
t

Q

dt

dx   (I. 7)  

olacaqdır.  
                     

 

 Aydındır ki, 
dt

dx  mayenin 1-1 kəsiyindəki sürətdir. (I. 6) və    (I. 

7) ifadələrinin müqayisəsindən  

      
t

QQ

1
     (I. 8)  

 Beləliklə, 1t  olur. Deməli, p=t, yəni orta açıqlıq ımsalları 

bərabərdir.  
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    §§ 3. İdeal və fiktiv süxurlar  
 
 Neft və qazın quyu dibinə hərəkəti mürəkkəb fiziki, kimyəvi və 
mexaniki hadisələrlə əlaqədar olduğundan, onların dərk edilməsi, 
effektiv tənzimlənməsi və qabaqcadan baş verə biləcək proseslər 
haqqında mülahizə yürüdülməsi (proqnoz) və s. məsələlərin həllində lay 
sisteminin modelləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  
 Məlumdur ki, hər hansı fiziki hadisəni öyrənmək üçün əvvəl bu 
hadisəni xarakterizə edən amilləri bilmək lazımdır. Güman etmək olardı 
ki, bu amillərin sayının artırılması ilə fiziki hadisəni daha mükəmməl 
öyrənmək mümkündür. Lakin Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik 
prinsipinə əsasən demək olar ki, fiziki hadisəni öyrənmək işində əlavə 
olaraq qeyri-müəyyənlik törədir. Bundan başqa, Bernar Miran 
informasiya nəzəriyyəsinə və termodinamika qanunlarına əsaslanaraq 
göstərir ki, müşahidə faktı özü informasiyanı təhrif edir və onun qismən 
itirilməsinə səbəb olur. Deməli, fiziki hadisənin öyrənilməsində 
amillərin satının yalnız müəyyən həddə qədər artırılması 
məqsədəuyğundur. Həmin məqsədlə bu və ya digər fiziki hadisənin 

dx

2 1 

2 1 

Şəkil I. 3. 
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səmərəli tədqiqini təşkil etmək üçün modellərdən istifadə edilir. Model, 
Frenkelin dediyi kimi, prosesin (fiziki hadisınin) ən yaxşı karikaturudur. 
Deməli, modelə daxil olan parametrlərin (fiziki hadisəni xarakterizə 
edən amillərin) sayı nə qədər az olsa, model bir o qədər effektli sayılar.  
 Bu nöqteyi-nəzərdən Nyutonun hərəkət tənliyinin tərtibi xüsusilə 
maraqlıdır. U.R. Eşbinin dediyi kimi, Nyutonun ən böyük xidməti 
ondan ibarətdir ki, o kainat kimi sistemin hərəkətini ifadə edən sonsuz 
elementli matrisanı yalnız iki dəyişəni olan çevirmə ilə əvəz edə 
bilmişdir.  
 Elmi nəzəriyyənin yoxlanılması mürəkkəb bir prosesdir. Burada 
aşağıdakı mərhələləri qeyd etmək lazımdır:  

1) nəzəriyyə öz mahiyyəti etibarilə empirik olmayan  
yoxlamadan keçirilir, yəni onun qəbul edilmiş biliklərlə bir yerə 
sığışması yoxlanılır; 2) nəzəriyyə o dərəcədə köməkçi gümanlarlarla 
(əlavə nəzəriyyələrlə) tamamlanır ki, bunların əsasında proqnoz 
verməyə və hipotezlər qurmağa etiyac olmasın; 3) əlavə nəzəriyyələırin 
köməyi ilə yeni məlumatlar, nəzəriyyənin verdiyi proqnozla müqayisə 
edilir və bunlara qiymət verilir; 4) faktlara uyğun olmaq (uyğun olmaq) 
nadir hallarda elmi nəzəriyyəni qəbul etmək (rədd etmək ) üçün 
kifayyət edir.  
 Hilbertin dediyi kimi, hər hansı tamamlanmış aksiom sistemi 
yoxdur. Prinsipcə həmişə daha dərin səviyyədə (daha dəqiq) 
aksiomlaşdırma mümkündür.  
 Y.Z. Tspkinin təsnifatına görə fiziki hadisələri öyrənmək üçün 
aşagıdakı modellərdən istifadə etməkolar: determinik, ctoxastik və 
eyniləşdirmə (identifikasiya) modelləri.  
 Determinik modellər bu və ya digər fiziki hadisəni xarakterizə 
edən amillər məlum olduqda tətbiq edilərək bu amillərin dəyişmə 
qanunauyğunluqlarını təyin edir.  
 Stoxastik modellər təsadüfi xarakter daşıyan fiziki hadisələri 
mükkəmməl surətdə öyrənmək üçün tətbiq edilir. 
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 Eyniləşdirmə modelləri bu və ya digər fiziki hadisə haqqında 
kifayət qədər məlumat olmadıqda onları xarakterizə edən amilləri təyin 
etmək üçün işlədilir. Modelləri xarakterizə edərkən “ispan evinə nə 
gətiribsə onu da tapa bilər” fransız məsəlindən istifadə etmək daha 
faydalıdır.   
 İhdi isə determinik model əsasında süxurların modellərinin tərtibi 
məsələsinə baxaq. Əgər süxurdakı məsamələrə oxları bir-birinə paralel 
olan slindrik boşluqlar kimi baxılarsa, belə modelə ideal süxur modeli 
deyilir (şəkil I.4.). Əgər süxur eyni diametrli sferik dənəciklərin 
yığımından təşkil olunubsa, belə modelə fiktiv süxur modeli deyilir 
(şəkil I. 5.). Fiktiv süxur modeli riyazi hesablamalar üçün əlverişli 
olmaqla təbii süxurun ən sadə modelidir. Bu modellərdən istifadə 
etməklə, təbii süxurları və məsamələrdə baş verən hərəkəti xarakterizə 
edən kəmiyyətləri, onların dəyişmə hədlərinə təyin etmək olur. 
Məsələn. Fiktiv süxur modeli əsasında məsaməlilik əmsalının təyininə 
baxaq.  
 Məsaməlilik əmsalının mümkün dəyişmə həddini tapmaq üçün 
eyni diametrli sferik dənəciklərin iki növ yığımını-dənəciklərin sıx 
(şəkil 1.6, b) yerləşməsini nəzərdən keçirək. Məsaməlilik, dənəciklərin 

      Şəkil I.4.                             Şəkil I.5. 
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düzülüş növünə görə romboedrik  bucağının qiymətindən asılı olaraq 
Slixterin düsturundan tapılır:  

   
cos21)cos1(6

1
L

m    (I. 9)  

 
    
    
 
 
 
           900 

 
   a     b 
     Şəkil I. 6. 
 (I. 9) ifadəsinə əsasən fiktiv süxurların məsaməlilik əmsalı =900 

olduqda 0,477, =600 olduqda isə 0,26 alınır.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, Q.K. Mixaylov sıx romboedrik düzülüşü 
dənəciklərin yaratdığı məsaməlilik əmsalının 0,26-ya bərabər olduğunu 
və hər dənəciyin 12 qonşu dənəciklə toxuna bildiyini sübut etmişdir. 
Lakin fiktiv süxur dənəciklərinin seyrək romboedrik düzülüşündə 
məsaməlilik əmsalının 0,477-dən böyük olduğu göstərilmişdir.  
 Əgər dənəciklərin müəyyən düzülüşündə hər dənəcik 6 qonşu 
dənəciklə toxunarsa, onları elə düzmək olar ki, hər dənəcik azı dörd 
dənəciklə görüşə bilsin. Belə düzülüşə tetraedral düzülüş deyilir. Bu 
halda məsaməlilik əmsalı 0,66-ya bərabər olur. Dənəciklərin belə 
düzülüşü də seyrək düzülüş sayıla bilməz.  
 Tetraedral düzülüşdəki 12 dənəciyin hərəsini 4 eyni diametrli 
dənəciklə əvəz etdikdə dənəciklərin düzülüşünün yeni quruluşu alınır. 
Bu halda kiçik diametrli dənəciklərin yaratdığı məsaməlilik əmsalı 
0,876-ya bərabər olur. Beləliklə, baxılan misalda alınan məsaməlilik 
əmsalının dəyişmə həddi onun neft laylarında təsadüf olunan həqiqi 
qiymətlərini əhatə etditindən qəbu etdiyimiz süxur modeli keyfiyyət 
baxımından yararlı sayıla bilər. Lakin təbii layları təşkil edən süxurlar 
dənəciklərin ölçülərinin müxtəlifliyi, qeyri-müəyyən formada 

60° 
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yerləşmələri və səthlərinin kələ-kötürlüyü ilə fiktiv süxurlaran fərqlənir. 
Bunun üçün fiktiv süxurun mümkün qədər real süxura yaxın 
götürülməsi tələb olunur. Fiktiv və real süxur məsamələrində hərəkət 
edən hidravlik müaqavimətlərinin bərabərlik şərti yuxarıdakı tələbatı 
ödəyir.  
 

 
 
 Aparılan təcrübələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, fiktiv 
süxurun seçilməsində dənəciklərin diametri I.7 şəklində göstərilən 
paylanma əyrisinin 10% çəkisinə uyğun diametr olmalıdır.  
 Ideal süxur modelindən əsas etibarıilə süzülmə göstəricilərinin 
təyinində istifadə edilir.  
 
 
   §§ 4. Məsaməliliyin təyin edilmə üsulları   
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 Məsaməlilik əmsalı (I. 1)-(I. 3) və (I. 8) əsasən hesablanır.  
 (I. 1)-(I. 3) ifadələrindən istifadə etmək üçün süxurun və 
məsamələlərin həcmini bilmək lazımdır. Bu kəmiyyətləri laboratoriya 
şəraitində müxtəlif üsullarla süxur nümunəsini maye ilə doldurub 
çəkməklə. Dənəciklərin ümumi həcmini təyin etməklə,süxur 
nümunəsinə düzgün həndəsi forma verib onun tam həcmini tapmaqla və 
s. təyin edirlər. Bunun üçün xüsusi laboratoriya avadanlıqları və ölçü 
cihazları (porozimetr) mövcuddur.  
 Məsaməlilik əmsalının açıqlıq əmsalı vasitəsilə (yəni (I. 8) ifadəsi 
ilə) təyinində optik üsullardan istifadə edilir.  
 Süzülən mayeyə rəngli və ya bəzi aktiv maddələr (radioaktiv 
izotoplar və s.) əlavə etməklə onun həqiqi sürətini tapıb süzülmə 
sürətinə bölməklə dinamik məsaməlilik əmsalını tapmaq olar. Bu və ya 
digər üsulu seçdikdə süxurun aşağıdakı xassələrini nəzərə almaq 
lazımdır. Məsələn qum hissəciklərindən təşkil olunmuş süxurlar üçün 
dinamik və mütləq məsaməlilik əmsalları praktiki bərabər olur. Qum və 
alevrolit qarışığından təşkil olunmuş süxurlarda mütləq məsaməlilik, 
dinamik məsaməlilikdən 5 6% çox olur. Beləliklə, bu cür süxurlar üçün 
ancaq mütləq məsaməlilik əmsalının təyini kifayətdir.  
 
    §§ 5. Süxurların keçiriciliyi  
 
 Müəyyən təzyiqlər fərqində süxurların özündən maye və qaz 
buraxma qabiliyyətinə süxurun keçiriciliyi deyilir. Keçiricilik lay 
süxurlarında neft və qazın quyuya hərəkətini xarakterizə edən mühüm 
parametrdir. Bütün süxurlar keçiricilik qabiliyyətinə malikdir. Lakin 
bəzi süxurlara (məsələ, gil, dolomit və s.) çox kiçik keçiricilikli və ya 
qeyri keçiricikli süxurlar kimi baxmaq olar. Belə süxur hissəcikləri 
kiçik ölçüyə malik olduqlarından onların məsamələrində yerləşən maye 
və qazın hərəkətinə praktiki dəf oluna bilməyən böyük kapillyar 
qüvvələri təsir dir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, süxurun keçiriciliyi onun fiziki 
xassələrindən əlavə, məsamələrdən süzülən maye və qazın fiziki-
kimyəvi xüsusiyyətlərindən, süxurla maye və qaz arasında gedən 
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qarşılıqlı təsirlərdən də asılıdır. Bu səbəbdən də süxurların maye və 
qazburaxma qabiliyyətini öyrəndikdə mütləq, faza və nisbi keçiricilik 
anlayışlarından istifadə edilir.  
 Süxurun , onunla fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olmayan (inert) 
hər hansı bir fazanı (qaz və ya bircins maye) özündən müəyyən 
təzyiqlər fərqində buraxma qabiliyyətinə onun mütləq keçiriciliyi 
deyilir. Tədqiqatlar göstərir ki, süxurun hava və ya inert qazlara görə 
keçiriciliyinə mütləq keçiricilik demək olar.  
 Çoxkomponentli sistemin süzülməsində hər hansı komponentə 
görə tapılmış keçiricilik, süxurun bu komponentə görə faza keçiriciliyi 
hesab edilir. Məsələn, qaz-neft qarışığının süzülməsində qaza və neftə 
görə tapılmış keçiricilik uyğun olaraq qaza və neftə görə süxurun faza 
keçiriciliyi adlanır. Baxılan misalda qaz və ya neftdən biri hərəkətsiz 
olduqda da hərəkət edən fazaya görə təyin olunmuş keçiricilik də süxur 
üçün faza keçiriciliyi olur.  
 Bəzən faza keçiriciliyinə effektif keçiricilik də deyilir. Hər hansı 
komponentə görə süxurun faza keçiriciliyinə olan nisbətinə nisbi 
keçiricilik deyilir.  
 Keçiricilik anlayışına görə onun, təyini süzülmə sürəti ilə 
təzyiqlər fərqi arasındakı tapılması ilə əlaqədardır.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, süzülmə sürəti sərfin məsamələrin canlı 
en kəsiyinin sahəsinə deyil, süxurun en kəsiyi sahəsinə bölünməsindən 
alınır. Beləliklə, mayenin həqiqi sürətini fiktiv süzülmə sürəti ilə əvəz 
edirik.  
 Həqiqətdə süxuru təşkil edən kapillyar boruların diametri böyük 
miqyasda dəyişdiyindən süzülmə sürəti üçün aşağıdakı asılılıq 
doğrudur: 

   ,,....,2,1,,, nddd
l

p    (I. 10)  

burada p -təzyiqlər fərqi; , mayenin özlülüyü və sıxlığı; -süxur 
nümunəsinin uzunluğu; d1, d2, ....., dn-kapillyar boruların diametrləridir.  

(I.10) ifadəsindən görünür ki, maye hərəkət etdikdə ona təzyiq, 
ətalət və sürtünmə qüvvələri təsir göstərir.  
 Aşağıdakı iki halı nəzərdən keçirək:  



24 
 

 1. Tutaq ki, sürtünmə qüvvəsi ətalət qüvvəsindən çox böyükdür, 
yəni bu halda -nu nəzərə almaq olar. Onda (I. 10) ifadəsini belə 
yazmaq olar:   

   .,....,2,1,, nddd
l

p    (I. 11)  

 Ölçülər nəzəriyyəsindən istifadə edərək kütlə (M), zaman (T) və 
uzunluq (L) vahidlərini ,

l

p  və d -nin müxtəlif kombinasiyasından 

almaq olar, yəni:  

   ,
3
1 M

l

pd
 ,1 Ld  .

1
T

pd

l  

 Onda (I. 11) ifadəsi aşağıdakı şəklə düşər:  

   ,
1

,....,
1

2,
1

1,

1

3
1

2
1,3

1

13
1

1

1
d
nd

d

d

d

d

pd

l

l

pd

d

l

pd
d

l

p

d

pd

l

  

    
1

,....,
1

2
2
1 d

nd

d

d

pd

l    

və ya  

   
l

pR

l

p
d

d

d 2
1

2

1     (I. 12)  

 Bu, Darsi qanunudur və ilk dəfə fransız alimi Darsi tərəfindən 
alınmışdır. Deməli, Darsi qanunu, ətalət qüvvələri özlülük qüvvələrinə 
nisbətən çox kiçik olduğu şərait üçün doğrudur.  
 Həmin asılılığı almaq üçün ideal süxur modelindən də istifadə 
edə bilərik. Məlumdur ki, belə süxur kapilluarlarında maye sürəti ilə 
təzyiq qrqdiyenti arasındakı asılılıq Darsi-Veysbax düsturu əsasında da 
tapıla bilər:    
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    ,
2

21

dl

p   (I. 13)  

burada d-kapillyarın diametri; -mayenin orta sürəti; -hidravlik 
müqavimət əmsalı olub, Reynolds ədədindən (Re) və nisbi kələ-
kötürlükdən asılıdır. 
 Bildiyimiz kimi:  

    .Re
d     (I. 14)  

 Reynoldsa görə mayeni döyüşçülər dəstəsinə, laminar axını bütöv 
yürüş sırasına, turbulent axını isə onların nizamsız hərəkətinə 
bənzətmək olar. Mayenin sürəti və borunun diametri dəstənin süeəti və 
ölçüsünə, özlülüyü dəstənin intizamına, sıxlığı isə dəstənin silahlanma 
dərəcəsinə bənzəyir. Dəstə böyüdükcə, onun hərəkəti tezləşdikcə və 
silahlanma dərəcəsi artdıqca o daha tez pozulur. Bunun kimi də sıxlıq 
böyüdükcə, özlülük azaldıqca mayeə turbulent axın tez yaranır.  
 Məlum olduğu kimi, laminar rejim üçün Re/64  olduğundan 
(I. 13) ifadəsindən  

                                        
l

pd

32

2
                 (I. 15) 

olur. (I. 15) ifadəsindən görünür ki, d2/32 kapillyarın maye buraxma 
qabiliyyətini xarakterizə edir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, məsaməli mühitin müxtəlif nöqtələrində 
kapillyar boruların ölçüləri böyük miqyasda dəyişə bilər. ona görə də 
süxur üçün d2/32 ifadəsini nəzəri təyin etmək çox çətindir.  
 (I. 15) ifadəsində d2/32-ni süxurun keçiriciliyi ilə əvəz etsək, (I. 
12) ifadəsini alırıq.  
 Süxurun mütləq keçiriciliyi (I. 12) ifadəsinə əsasən aşağıdakı 
düsturdan tapılır:  
     

              =
p

lQ                (I. 16)  
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 Qaza görə keçiriciliyi təyin etdikdə (I. 16) düsturunda Q əvəzinə 
qazın süxur şəraitindəki orta təzyiqə (P1+P2)/2 uyğun sərfin Q yazmaq 
lazımdır, yəni:  

    ),21/(002 PPPQQ  
burada P0, Q0-qazın normal şəraitdəki təzyiqi və sərfi; P1, P2-süxur 
nümunəsinin başlanğıcındakı və sonundakı təzyiqdir.  
 Onda qaza görə mütləq keçiricilik aşağıdakı ifadə ilə tapılır:  

     
)2

2
2
1(

002

pp

lpQ
  (I. 17)  

2. İndi isə ətalət qüvvələrinin sürtünmə qüvvələrinə nisbətən böyük olan 
halına baxaq. Belə halda (I. 10) asılılığında özlülüyü nəzərə almamaq 
olar:  

   ),....,2,1,,( nddd
l

p   (I. 18)  

 Ölçülər nəzəriyyəsinə görə  
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olduğundan, (I. 18) ifadəsi aşağıdakı şəklə düşər: 
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 (I. 19) ifadəsi süzülmə prosesində sürtünmə qüvvəsini nəzərə 
almayan Şezi-Krasnopolski qanununu ifadə edir. Beləliklə, (I. 12) və (I. 
19) ifadələri məsaməli mühitdə süzülmə prosesinin halını xarakterizə 
edir. Həmin ifadələrin tətbiq sərhəddini müəyyən etmək üçün Reynolds 
ədədindən istifadə olunur.  
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 Məsaməli mühitdə mayenin qərarlaşmış hərəkəti zamanı ona 
təzyiq, ətalət və sürtünmə qüvvələri təsir edir.  
 Süzülmə qiymətinin müəyyən qiymətinədək ətalət qüvvələrini və 
böyük qiymətlərində sürtünmə qüvvələrini nəzərə almamaq olar. 
Süzülmə sürətinin bu böhran qiymətinin bu böhran qiymətini nəzarət-
ölçü cihazlarına məxsus dəqiqliklə ölçmək mümkündür. Təcrübələr 
əsasında müəyyən edilmişdir ki, süzülmə sürətinin böhran qiyməti 
mayenin sıxlığından, özlülüyündən və məsamə kanallarının 
ölçülərindən asılıdır, yəni:  

).,,(, dkr  

 Ölçülər nəzəriyyəsinə əsasən L
d 2

və Ld  olduğunu qəbul 

etsək, aşağıdakı ifadəni yazmaq olar:  

).1,1,1(/
2

d
d

kr  

 Burada  )1,1,1( ifadəsi sabit ədəd olub, Reynolds ədədinin böhran 
qiyməti-Rekq adlanır, yəni:  

./Re dkrkr  
 Ideal süxur modeli əsasında Darsi qanunu ilə Puazeyl düsturunun 
müqayisəsi nəticəsində məsamə kanallarının diametrini süxurun 
keçiriciliyi və məsaməliliyi vasitəsilə ifadə edə bilərik: 

m

k
d

2
4  

  Akad. N.N. Pavlovski Reynolds ədədini tapmaq üçün aşağıdakı 
düsturu təklif etmişdir:  

    ,
23,075,0

1
Re ed

m
  (I. 20)  

burada de-effektiv diametrdir. N.N.Pavlovski laboratoriya təcrübələrini 
təhlil edərək, Reynolds ədədinin böhran qiymətlərinin 7,5 9 arasında 
dəyişdiyini göstərmişdir.  
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Reynolds ədədini (I. 20) düsturu ilə hesablamaq üçün digər 
parametrlərdən əlavə süxuru təşkil edən dənələrin effektiv diametrini də 
bilmək lazımdır. Bu isə (I. 20) ifadəsinin geniş tətbiq edilməsini 
çətinləşdirir.  
 Prof. V.N. Şelkaçev Reynolds ədədini tapmaq üçün aşağıdakı 
ifadəni vermişdir:  

    .32
10

Re
m

k     (I. 21)  

 V.N. Şelkaçevə görə Reynolds ədədinin böhran qiyməti 1 12 
arasında dəyişir. Prof. F.İ. Kotyaxov Reynolds ədədi üçün belə düstyr 
almışdır:  

    .
22

Re
mm

k   (I. 22)  

 F.İ. Kotyaxova görə Reynoldsun böhran qiyməti 0,3-dür. 
Məsaməli mühitdə Reynolds ədədinin qiymətinin hesablanmasında ən 
səmərəli ifadə akad. M.D. Millionşikovun aşağıdakı düsturu sayılır:  

    .Re
m

k     (I. 23)  

 M.D. Millionşikova görə Reynolds ədədinin böhran qiyməti 
0,026 0,3 arasında dəyişir. Q.F. Trebinin qazın süzülməsi sahəsində 
apardığı təcrübələr Reynolds ədədinin böhran qiymətinin 0,2 0,3 
arasında dəyişdiyini göstərir. Bu halda Reynolds ədədnin böhran 
qiyməti kiçik həddə dəyişir.  
 Bu sahədə Azərb. NKİ-də bəzi təcrübələr aparılmışdır. Müxtəlif 
daxili diametrli borularda yaradılmış müxtəlif keçiricilikli süxurlardan 
su və kerosinin süzülməsi məsələsinə baxılmışdır. Təcrübə nəticələrinin 
təhlili göstərmişdir ki, əgər Reynolds ədədini boru hidravlikasında 

olduğu kimi (yəni ,
d  burada d borunun daxili dinametridir) götürsək, 

Darsi qanununun pozulması üçün Reynolds ədədinin böhran qiyməti 
160 olur.  
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 Qeyd etmək lazımdır ki, Reynolds ədədinin böhran qiyməti 
vasitəsilə hidravlikada laminar rejiminin turbulent rejimə keçməsini 
öyrənirlər. Reynolds ədədinin böhran böhran qiymətlərinin 
müqayisəsindən görünür ki, boru hidravlikasından fərqli olaraq, Darsi 
qanununun pozulması sərhəddində Reynolds ədədinin böhran 
qiymətləri laminar rejimdən turbulent rejimə keçdikdə alınan eynolds 
ədədinin böhran qiymətindən bir neçə yüz dəfə kiçik olur.  
 Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Darsi qanununun 
pozulması heç də laminar hərəkət rejiminin turbulent hərəkət rejiminə 
keçməsi demək deyildir. Mayenin laminar hərəkətində süzülmə sürəti 
böyük olduqda mayenin həqiqi sürətinin qiymət və istiqamətinin 
fasiləsiz və kəskin dəyişməsi nəticəsində ətalət qüvvələri yaranır; buna 
görə də turbulent rejimə keçməzdən qabaq xətti qanun (Darsi qanunun) 
pozulur. Maye hərəkətinin kiçik sürətlərində isə ətalət qüvvələrinin 
qiyməti çox kiçik olur və ona görə də Darsi qanunu pozulmur. Süzülmə 
prosesinin ətalət qüvvələrinin sürtünmə qüvvələrinə nisbətən çox böyük 
olduğu halı öyrənmək üçün Şezi-Krasnopolski düsturundan istifadə 
etmək olar.  
 Süzülmə prosesini ətalət və sürtünmə qüvvələrinin istənilən (və 
ya müqayisə oluna bilən) qiymətlərində öyrənməkdən ötrü 
Forxheymerin ikihədli düsturundan istifadə etmək ola:  

    .2la
l

p        (I. 24)  

a və b əmsallarını təcrübə əsasında və ya nəzəri tapmaq olar. Prof. E.M. 
Minskiyə görə  
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 Qeyd etmək lazımdır ki, (I. 24) ifadəsindən Reynolds ədədinin 
bütün qiymətlərində istifadə etmək olar.  
 

§§ 6. Keçiriciliyin ölçü vahidi 
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 Beynəlxalq vahidlər sistemində (BVS) (I. 16) ifadəsində daxil 
olan kəmiyyətlər aşağıdakı ölçülərə malikdir:  
   ;ml    ;2mF   ;/3 sanmQ  ;2/ mHp   

     2/ msanH  

 ;1ml  ;21mF  ;/31 sanmQ  2/1 mHp  və 2/1 msanH  olduqda 

.21mk   
 Beləliklə, BVS-də keçiricilik vahidi olaraq 21m qəbul edilir. 21m  
keçiricilik elə süxur nümunəsinin keçiriciliyinə deyilir ki, onun en 
kəsiyi sahəsi 21m , uzunluğu 1m olduqda özündən 1H/m2 təzyiqlər 
fərqində saniyədə özlülüyü 1 H·san/m2 olan 1 m3 maye buraxsın.  
 Keçiriciliyin ölçü vahidinin sahəvahidi olması göstərir ki, bu 
kəmiyyət süxurun maye və qaz buraxan kanallarının sahəsini 
xarakterizə edir.  
 Süxurların keçiriciliyini öyrənmək üçün daha əlverişli ölçü vahidi 
kimi Darsidən istifadə edilir. Belə ki, 1 Darsi 1210 m2-ə bərabərdir. En 
kəsiyi sahəsi 1 sm2 , uzunluğu 1 sm olan süxur parçasından 1 kq/sm2 
təzyiqlər fərqi altında 1 san müddətində 1 sp özlülüklü 1 sm3 maye keçə 
bilən süxurun keçiriciliyinə bir Darsi deyilir: 1 mD=10-3 darsi (1 
Darsi=10-12 m2=1 mkm2).  
 Neft və qaz yataqlarında süxurların keçiriciliyi bir nüçə Darsidən 
2 3 Darsiyədək ola bilər.  
 
 
   §§ 7. Keçiriciliyin təyin edilmə üsulları  
 
 Keçiricilik əsas etibarilə iki üsulla-laboratoriya və mədən 
tədqiqatları nəticəsində təyin edilir.  
 Laboratoriyə şəraitində keçiricilik quylardan çıxarılmış təbii 
süxur nümunələri və süni surətdə lay şəraitinə uyğun hazırlanmış 
məsaməli mühitlər üzərində təyin edilir. Həmin şəraitdə keçiriciliyin 
təyin edilmə üsulları Darsi qanununa əsaslanır (bax: (I. 16) və (I. 17) 
düsturları). Bu məqsədlə aparılan təcrübələrdə maye, yaxud qazın 
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qərarlaşmış sərfinə uyğun )( pQQ və )2( pQQ asılılıqları 
qurulmalıdır. Bu asılılıqları qurulmalıdır. Bu asılılıqlar koordinat 
başlanğıcından keçən düz xətt olduqda təcrübə nəticələrinə əsasən   (I. 
16) və (I. 17) düsturlarından keçiriciliyi tapa bilərik.  
 Ətalət qüvvələri sürtünmə qüvvələrinə nisbətən böyük olan halda 
isə təcrübə nəticələri 2bp  (bax: (I. 19) ifadəsi) asılılığı əsasında 
təhlil edilir.  
 Bu halda p -ni 2 -dan asılı qurduqda b-nin qiymətində xəta 

böyük olur ( ,tgb burada ,  2p xəttinin 2  oxu ilə əmələ 
gətirdiyi bucağın tangensidir). Ona görə də təcrübə nəticələrini 
aşağıdakı loqarifmik asılılıq əsasında təhlil etmək daha əlverişlidir:  
    lg p=lg b + 2lg .    
Bu halda lg p-ni lg -dən asılı qururlar (lg b- , burada ,  

lglg p xəttinin plg  oxundan ayırdığı parçadır). Bu qayda xətanı 
olduqca azaldır.  
 Sürtünmə və ətalət qüvvələrinin müqayisə oluna bilən 
qiymətlərində isə təcrübə nəticələri  

ba
p  

asılılığı əsasında təhlil edilir.  
 Mədən şəraitində isə keçiriciliyi təyin etmək üçün xüsusi tədqiqat 
işləri aparılmalıdır. Bu məqsədlə bəzi geofiziki və hidridinamiki 
tədqiqat üsullarından istifadə edilir.  
 Keçiriciliyin hidrodinamik üsulla təyini zamanı layda maye və 
qazın qərarlaşmış rejiminə əsaslanırlar. Qərarlaşmış rejimdə quyunun 
hasilatı ilə təzyiqlər fərqi (lay təzyiqi ilə quyudibi təzyiq arasındakı 
fərq) arasındakı asılılıq düzxətlidirsə, Darsi qanununa əsaslanıb 
keçiriciliyi təyin etmək olar.  
 Qərarlaşmış rejimdə isə quyudibi və bəzən də şəraitdən asılı 
olaraq quyuağzı təzyiqlərin zamandan asılı olaraq bərpa olunma əyriləri 
qurulur. Bu əyriləri mövcud üsullarla tədqiq etməklə keçiriciliyi təyin 
etmək olur. Qeyd etmək lazımdır ki, qərarlaşmış rejimdə tapılan 
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keçiricilik quyudibi zonanı, qərarlaşmamış rejimdə tapılan keçiricilik 
isə layı xarakteriaə edir.  
 

§§ 8. Keçiriciliyə təsir edən amillər 
  
 Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri keçiriciliyə bir çox amillərin 
təsirini sübut edir. Bu məqsədlə aşağıdakı amillərin təsirinə baxaq:  
 
 
 

 
 
 1. Təmizlənmiş qeyri-polyar kerosinə müəyyən miqdarda polyar 
neft qatdıqda süxurun həmin qarışığa görə keçiriciliyi kerosinə görə 
keçiriciliyə nisbətən azalır. I. 8 şəklində kerosinə qatılmış polyar neftin 
faizlə miqdarından (C) asılı olaraq keçiriciliyin dəyişmə əyrisi 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, qatılan neftin miqdarı 
artdıqca, süxurun kerosinə görə keçiriciliyi azalır. Bu, əsas etibarilə 
polyar hissəciklərin məsaməli mühitdə adsorbsiya təbəqəsi yaratması ilə 
izah olunur. Təbii neftlərin tərkibində az miqdarda parafin, qatran və s. 
maddələr olduqda da belə asılılıq alınır. Həmin mühitlərdə keçiriciliyin 
qiyməti temperaturdan asılı olaraq dəyişir.  Məsələn, I. 9 şəklində 
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polyar maddə üçün temperaturdan asılı olaraq keçiriciliyin dəyişmə 
əyriləri göstərilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, temperaturun qiyməti 
artdıqca keçiricilik də artır. Bu hadisə temperaturun artması və 
adsorbsiya prosesinin fəallığının azalmasını və aktiv desorbsiya 
prosesinin baş verdiyini göstərir.  
 2. Adsorbsiya hadisəsi qazla keçiriciliyin təyinində də özünün 
təsirini göstərir. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda aparılan 
təcrübələrin nəticəsi, süxurun qaza görə keçiriciliyinin təyinində 
sorbsiya prosesinin nəzərə alınmasını tələb edir. Sorbsiya prosesi 
nəticəsində hidrodinamik qərarlaşmış rejimin bərpa olunma vaxtı xeyli 
uzanır, yəni keçiriciliyin ölçülməsində hidrodinamik rejimin bərpası, 
sorbsiya prosesinin stabilləşməsini ödəməklə tamamlanmalıdır. 
 Məsaməli mühitdə qazın hərəkətinin qərarlaşmış rejimə çıxma 
vaxtı ölçülər nəzəriyyəsi əsasında alınan aşağıdakı ifadə ilə 
qiymətləndirilə bilər: 

t ,2
1

kl  
burada l-məsaməli mühitin uzunluğu; -özlülük; k-keçiricilik; -qazın 
sıxılma əmsalıdır. 
 Tutaq ki, l=10 m, =2·10-10 Pa·san, k=10-12m2, =10-5 Pa-1, onda 
t=2·10-4 san alınır. Təcrübədə sorbsiyanın təsirindən prosesin 
stabilləşməsinə sərf olunan vaxt (30 40) san olur. Qazın tərkibi 
ağırlaşdıqca, təzyiq artdıqca sorbsiya prosesinin keçiriciliyə təsiri artir. 
Məsamələrdə gilin miqdarının artması və əlaqəli suyun azalması 
sorbsiya prosesini gücləndirir.  
 3. L.Klinkenberq göstərmişdir ki, süxurla qarşılıqlı əlaqəsi 
olmayan işçi agentin maye və qaz olmasından asılı olaraq keçiricilik 
dəyişir. Keçiriciliyin belə dəyişməsi qazın sürüşməsi ilə izah olunur. 
Qazın sürüşmə hadisəsi, kapillyarın diametri ilə qaz molekulunun orta 
sərbəst gediş uzunluğu bir-birinə yaxın olduqda baş verir.  
 Qazın orta sərbəst gedişi onun molekulunun ölçüsü və kinetik 
enerjisindən asılıdır.  
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Şəkil I. 10. 

 
 Buna görə də “Klinkenberq effekti” qazın xassələrindən asılıdır. 
I. 10 şəklində orta təzyiqlərdə süxur nümunəsi üçün hidrogen (l), azot 
(2) və karbon (3) qazına görə tapılmış keçiricilik asılılıqları 
göstərilmişdir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, hər qaza görə məsaməli mühitin 
keçiriciliyi orta təzyiqin tərs qiymıtindən asılı olaraq xətti dəyişir. 
Molekulyar çəkisi az olan qaz üçün xətti asılılığın meyl bucağının 
böyük olması Klinkenberq effektinin ən güclü təsirini göstərir. Hər üç 

xətti orta təzyiqin sonsuzluq həddinədək (yəni 0
1

p
) ekstrapolyasiya 

etdikdə, onların bir nöqtədə görüşdüklərini görm\k olur. Bu nöqtəyə 
uyğun keçiricilik (k0), süxurun onunla heç bir fiziki-kimyəvi əlaqəsi 
olmayan mayeyə görə keçiriciliyi olacaqır. Belə halda məsaməli mühiti 
tam dolduran birfazalı mayeyə görə keçiricilik (km) ilə məsaməli mühiti 
tam dolduran qaza görə keçiricilik (kq) arasında asılılıq aşağıdakı kimi 
olur:  

   ;
1

1
1

pqk

p

b
rk

mk  ,
mk

b               (I. 25)  
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Şəkil I. 11 

 
burada p -qaza görə tapılmış keçiricilikdə orta təzyiq; b-məsaməli 
mühit və qaz üçün sabit kəmiyyət; -əyrinin meyl bucağıdır.  
 (I. 25) ifadəsində b sabiti Klinberq əmsalı adlanır. I. 11 şəklində 
175 süxur nümunəsi üçün aparılmış tədqiqat nəticəsində b əmsalının 
süxura görə internet sayılan mayenin keçiriciliyindən asılı olaraq 
dəyişməsi göstərilmişdir.  
 
    

§§ 9. Faza və nisbi keçiricilik 
 
 Təcrübələr göstərmişdir ki, çoxfazalı mayelərin məsaməlimühitdə 
hərəkətini öyrənmək üçün Darsi qanunundan istifadə etmək olar. Bu 
məqsədlə yuxarıda qeyd olunan faza və ya nisbi keçiricilik anlayışından 
istifadə edilir.  
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 Tutaq ki, məsaməli mühitdə ikifazalı (qaz və neft) sistem hərəkət 
edir. Onda neft və qazın sərfi (Q1, Q2) aşağıdakı ifadələrdən tapılır:  
    Q1= 1(S1) Q;  Q2= 2(S1) Q,  
burada Q-ümumi sərfi, s1-məsamələrin neftlə doyma dərəcəsini göstərir. 
Belə ki, əgər mühit neftlə tam doyarsa, s1=1, qazlatam doyarsa s1=0 
olacaqdır. Burada görünür ki,   
 s1=1 olduqda   1 (1)=1  (yəni Q1=Q) 
 s1=0 olduqda isə  0 (0)=0  (yəni Q1=0 olacaqdır)  
 
 
    
 
 
 
         A                                  B                                 V  
 
  1                   2              Şəkil I. 12.  
 
 Verdiyimiz tərifə görə 1(S1) funksiyası netə görə nisbi keçiricilik 
adlana bilər. Eyni qayda ilə 2(S1)-qaz fazası üçün nisbi keçiricilik 
əmsalı 2(S1)=Q2/Q olacaqdır. Burada da s1=1 olduqda    2 (1)=0 (yəni 
qazla doymayan halda Q2=(0). s1=0 olduqda 2 (0)=1 (yəni məsaməli 
mühit qazla tam doyduqda), Q2=Q olacaqdır.  
 Indi isə fazaların məsamələrdə müxtəlif şəkildə və miqdarda 
paylanmasının 1(S1) və 2(S1)-ə təsirinə ideal süxurda hərəkət edən 
neft və qaz misalında baxaq (şəkil I. 12).  
 Əvvəlcə fazaların paylanma formasından asılı olaraq 1(S1) 
funksiyasının dəyişmə həddinə baxaq. Tutaq ki, ideal süxurda 
kapillyarın ACB hissəsi neftlə, ADB hissəsi isə qazla dolmuşdur (şəkil 
I. 13).  
 Aydındır ki, bu halda neftin axmasına mane olan sürtünmə 

qüvvəsi 
2

2  dəfə azalacaq və bu səbəbdən onun sərfi  dəfə 
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artacaqdır. Onda neftin belə sərfinin qaz olmayan haldakı (kapillyar 
neftlə tam dolarsa) sərfinə olan nisbəti  

   
2

21
Q

Q
1(S1).  

Burada s1= ,: 2RsABC  yəni s1=1-
2

sin

2
 

Beləliklə:  

  1(s1)=
2

sin

2
1

2

21
Q

Q
  

         
 

 

 
Şəkil I.13. 

 
Tutaq ki, s1=0,91 (yəni qazla doyma 9%-dir), onda  

  1(s1)= .21,133,191,0
2/1

1
91,01

Q

Q
  

 Deməli, neftə görə faza keçiriciliyi, məsamələrin qazla doyma 
dərəcəsindən əlavə, onun yerləşmə formasından da asılıdır. Belə ki, 
baxılan misalda 9% qazla doymada faza keçiriciliyi vahiddən böyük 
olur. Lakin paylanma I. 12 şəklində göstərilən kimi olduqda neftin faza 
keçiriciliyi vahiddən böyük ola bilməz.  
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 Indi isə fazalarla məsaməli mühitin doyma dərəcəsindən asılı 
olaraq nisbi keçiriciliyin dəyişmə xarakterinə baxaq. Tutaq ki, məsaməli 
mühit onu isladan maye və qala doymuşdur.  Maye ilə doymanın 
sıfırdan başlayaraq müəyyən həddədək (I. 14 şəklində A nöqtəsi) 
qiymətində mayeyə görə nisbi keçiricilik 1 (S1) praktiki sıfır olur.  
 Bu onunla izah edilir ki, həmin miqdar maye Laplas qanununa 
görə məsamələrin ən kiçik hissələrində yerləşərək, praktiki mümkün 
olan təzyiqlər fərqində hərəkət etmir. Bu miqdar mayenin olması, 
məsamələrdəki qazın hərəkətinə müqavimət göstərmədiyindən qaza 
görə nisbi keçiricilik təqribən vahidə bərabər olur (B nöqtəsi). A 
nöqtəsindən başlayaraq maye ilə doyma atrdıqca onun nisbi keçiriciliyi 
artacaq, qazınkı isə azalacaqdır. Maye ilə doymanın elə həddi də olur 
ki, (C nöqtəsi), bu həddə sistemin qərarlaşmış hərəkətini təmin etmək 
mümkün olmur. Belə halda qaza görə nisbi keçiricilik sıfır (C nöqtəsi) 
olur. Axın üçün qərarlaşmış rejim mümkün olmayan halda mayeyə görə 
nisbi keçiricilik qırıq xətlə göstərilmişdir. Maye ilə doyma vahid 
olduqda ona görə nisbi keçiricilik vahid olacaqdır (D nöqtəsi).  
 Beləliklə, qeyd olunan fiziki mülahizəyə əsasən maye ilə doyma 
dərəcəsindən asılı olaraq faza və ya nisbi keçiricilik əyrilərini qurmaq 
üçün dörd nöqtə alınır. Bütün təbii proseslərin səlis getdiyini nəzərə 
alsaq, bu dörd nöqtənin köməyi ilə maye və qaza görə nisbi faza 
keçiriciliyin əyrilərini qurmaq olar (şəkil I. 14).  
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Şəkil I. 14 
 
 Məsaməli mühitdə neft və qaz üçün nisbi faza keçiriciliyi əyriləri 
ilk dəfə Vikof və Botsett tərəfindən təcrübə vasitəsilə  
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Şəkil  I. 15 
 
qurulmuşdur (şəkil I. 15).  
  Şəkildən görünür ki, fiziki mülahizələrə görə qurulan nisbi 
keçiricilik əyriləri, xarakter etibarilə təcrübə əsasında qurulan əyrilərlə 
eynidir.  
 Neft laylarının istismarı prosesində məsaməli mühitdə çox vaxt 
üçfazalı, neft-qaz-su sistemi hərəkət edir. Bu səbəbdən hər fazaya görə 
nisbi keçiriciliyin təyini böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
 Neft, su və qazın birlikdə məsaməli mühitdə hərəkəti təcrübə 
vasitəsilə öyrənilmişdir. Bu təcrübələrin nəticələri I. 16 şəklində 
göstərilən üçbucaq formalı faza diaqramında verilir. Üçbucağın təpə 
nöqtələri uyğun olaraq neft, qaz və suyun məsaməli mühitdəki 
miqdarının 100%-ə, hər təpə nöqtəsi qarşısındakı tərəfi isə uyğun 
fazanın məsamələrdəki miqdarının sıfır faizinə təvafüq edir. Üçbucağın 
daxilində onun hər hansı tərəfinə çəkilmiş paralel xətlər uyğun fazanın 
miqdarının 0-100%-i arasındakı qiymətlərinə uyğun gəlir. I. 16 şəklində 
göstərilən l əyrisi (üçfazalı hərəkətdə suyun nisbi keçiriciliyi 0,05-ə 
bərabər nöqtələrin çoxlu), 2 əyrisi (üçfazalı hərəkətdə neftin nisbi 
keçiriciliyi 0,05-ə bərabər olan nöqtələrin çoxluğu) və 3 əyrisi (üçfazalı 
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hərəkətdə qazın nisbi keçiriciliyi 0,05-ə bərabər olan nöqtələr çoxluğu) 
bir, iki və üçazalı hərəkət zonalarını ayırd edir.  
             

 
 

Şəkil  I. 16 
 
 I. 16 şəklində göstərilən diaqramdan görünür ki, əgər 
məsamələrdə qazın miqdarı 0,35-dən çox olarsa, onda məsamələrdə 
ancaq qaz hərəkət edəcəkdir. əgər məsamələrdə qazın miqdarı 0,1-dən, 
neftin miqdarı 0,23-dən az olarsa, ancaq su hərəkət edəcəkdir. Hərəkət, 
məsamələrdə qazın miqdarı 0,18-dən, suyun miqdarı 0,35-dən az olarsa, 
ancaq neft hərəkət edəcəkdir.  
 Faza keçiriciliyinin təyin edilmə üsulları məsaməli mühitdə 
hərəkət edən maye və qaz qarışığının hər fazası üçün Darsi qanunun 
doğruluğuna əsaslanır. Təcrübələr elə təzyiqlər fərqində aparılmalıdır 
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ki, Q- p asılılığı düzxətli olsun, yəni Darsi qanununun tətbiqi mümkün 
olsun.  
 Təcrübələrin qoyuluşunda əsas çətinlik, məsaməli mühitin 
fazalarla doyma dərəcəsini tapmaqdan ibarətdir.  
 Məsaməli mühitin fazalarla doyma dərəcəsini tapmaq üçün 
müxtəlif üsullar (məsaməli mühitin elektrik keçiriciliyin ölçmə üsulu və 
s.) mövcuddur.  
 Faza keçiriciliyini, bir fazanı (məsələn, nefti) digər faza ilə 
(məsələn, qazla) sıxışdırdıqda alınan nəticələrə görə, mədən 
tədqiqatlarına və məsamələrin ölçülərinə görə paylanma əyrilərinə 
əsasən də qiymətləndirmək olar.       
 

§ 10. Nisbi keçiriciliyə təsir edən amillər 
 

Faza (nisbi) keçiricilik əyrilərinə bir çox amillərin o cümlədən 
süxurun petrofiziki, maye və qazın fiziki-kimyəvi xassələrinin, 
məsaməli mühitin fazalarla doldurulma ardıcıllığının, temperaturun və 
s. təsiri vardır. Bunlardan bəzilərini nəzərdən keçirək. 
  Məlumdur ki, petrofiziki baxımdan məsamələri təşkil edən 
sqxurlar hidrofil (su ilə yaxşı islanan) və hidrofob (su ilə islanmayan) 
olur. Süxurun belə xassəsi onun faza keçiriciliyinə böyük təsir göstərir. 
Məsaməli mühitin fazalarla islanma dərəcəsinin nisbi keçiriciliyə təsiri 
təcrübə yolu ilə öyrənilmişdir. Su-neft sistemi üçün nisbi keçiriciliyin 
süxurun fazalarla islanma dərəcəsindən asılılq əyriləri I. 17 şəklində 
göstərilmişdir. Şəkildə 1 və 2 əyriləri hidrofil, 3 əyrisi hidrofob 
sistemlərə aiddir. Su ilə doyma dərəcəsi çox böyük olan hidrofil  
süxurlarda suyun hərəkətetmə qabiliyyəti hidrofob süxurlara nisbətəbn 
zəifdir. Elə buna görə də isladan faza, məsamələrindaha kiçik 
kapillyarlarında hərəkətsiz qala bilər. Beləliklə, isladan faza, 
məsamələrin daha kiçik kapillyarlarında hərəkətsiz qala bilir. Beləliklə, 
isladan və islatmayan fazalarla eyni doyma dərəcəsində süxurun isladan 
fazaya görə nisbi keçiriciliyi islatmayan fazaya görə nisbi 
keçiriciliyindən az olur. 
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Şəkil I.17 
 
 İsladan və islatmayan fazanın hərəkəti məsamələrin bu fazalarda 
doyma dərəcəsinin meəyyən həddindən sonra baş verir. Belə doyma 
dərəcələrinə, uyğun surətdə isladan və islatmayan fazanın müvazinətli 
doyma dərəcəsi deyilir. I. 14 şəklində neftə görə müvazinətli doyma 
20%, qaza görə isə 10%-dir. 
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    şəkil I. 18 
 Məsaməli mühitin isladan faza ilə doyması müvazinətli 
doymadan böyük olduqda islatmayan faza öz səltliyini itirir və 
damcılara parçalanaraq kapillyarlara daxil olmağa cəhd edir. Belə 
damcıların məsamələrdə hərəkətini təmin etmək üçün böyük müqavimət 
qüvvələrinin dəf olunması tələb edilir. Bu səbəbdən faza keçiriciklərin 
cəmi, süxurun mütləq keçiriciliyindən (yəni nisbi keçiriciklərin cəmi 
vahiddən kiçik olur) kiçik olur. 
 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, nisbi keçiricilik əyrilərini bir 
fazanın digər faza ilə sıxışdırılması prosesi vasitəsilə qurmaq olar. 
Təcrübələr göstərmişdir ki, faza keçiricikləri isladan və islatmayan 
fazaların sıxışdırılma ardıcıllığından asılıdır. I. 18 şəklindəki neft və 
suyun müxtəlif ardıcıllıqla sıxışdırılması nəticəsində qurulan nisbi 
keçiricilik əyrilərini buna misal göstərmək olar. Burada 1 əyriləri suyun 
neftlə sıxıştırılması, 4 - əyriləri isə neftin su ilə sıxışdırılması prosesində
qurulmuşdur. 2 əyriləri neftə görə, 3 əyriləri isə suya görə nisbi 
keçiriciliklərdir. 
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 Məlumdur ki, təcrübələrdə qaza və neftə görə faza keçiriciliyi 
əyrilərini qurduqda məsaməli mühitdə qazlı maye iki üsulla yaradıla 
bilər: 1) məsaməli mühitə qazlı mayenin (müxtəlif həcmi nisbətdə) 
verilməsi ilə; 2) məsaməli mühitin özündə qazlı maye sistemi 
yaratmaqla. İkinci üsulda qazlı maye sistemi, məsaməli mühitdəki 
təzyiqin dəyişdirilməsi ilə başa çatdırılır. 
 D. A. Efros göstərmişdir ki, neftə və qaza görə nisbi 
keçiriciklərin  təyinində qazlı mayenin yuxarıda göstərilən üsullarla 
yaradılmasından asılı olaraq təcrübənin nəticələri müxtəlif olur. I .19 
şəklində hər iki üsulla qaza görə nisbi keçiricilik əyrisi (1 əyrisi birinci 
üsulla, 2 əyrisi isə ikinci  üsulla hazırlanan qazlı mayeyə uyğundur) 
göstərilir. 

 
Şəkil I.19 

 
 Məsamələrdə əlaqəli suyun olması neftə görə faza keçiriciliyini 
artırır, qaza görə isə azaldır. I.20 şəklində neftə (1) və qaza (2) görə 
nisbi keçiricilik əyriləri göstərilmişdir. 3 əyriləri məsaməli mühitdə 
20% əlaqəli su olan hala, 4 əyriləri isə əlaqəli su olmayan hala uyğun 
gəlir. Neft-su sisteminin hərəkətində isə eyni neftlə doymada əlaqəli 
suyun miqdarı azaldıqca neftin faza keçiriciliyi artır, suyunki əksinə 
azalır. 
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  şəkil I. 20               şəkil I. 21 
 

Nisbi keçiricilik əyrilərinə süxurun litoloji xassələrinin də təsiri 
böyükdür (şəkil IŞ 21). Belə ki, süxurun tərkibindən, məsamələrin 
formasından və onların sementləşmə dərəcəsindən asılı olaraq isladan 
və islatmayan fazalar üçün müvazinətli doyma dərəcələri dəyişir. 

I. 21 şəklindən görünür ki, əgər sementləşmiş qumlu 
məsamələrdə (3 əyriləri) neft və qaza görə nisbi keçiriciliklərin 
bərabərliyi neftlə doymanın 59%-in (bu halda qazla doyma 41%-dir) 
uyğun gəlirsə, sementləşmiş qumlu mühitdə (4 əyriləri) isə 75% -ə 
(qazla doyma 25%) uyğun gəlir. Şəkildə 1 əyriləri kapillyar boruda, 2 
əyriləri isə dolomit süxurda çıxarılmışdır. 

Nisbi keçiricilik əyrilərinə fazaların özüllüklərinin, xüsusi 
çəkilərinin, sərhəd ayrıcında səthi gərilmələrin, təzyiq qradiyentinin, 
dağ təzyiqinin və effektiv məsaməliliyin təsiri azdır. 

M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda 
aparılan təcrübələrin nəticələri neftin qeyri-Nyuton xassəyə malik 
olmasının qazın və suyun nisbi keçiriciliklərinə təsirini göstərir. I. 22 
şəklində məsaməli mühitin müxtəlif reoloji xassəli mayelərlə (1 əyrisi 
10% vapor və 90% transformator yağı qarışığı; 2-20% vapor və 80% 
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transformator yağı qarışığı; 3-50% vapor və 50% transformator yağı 
qarışığı; 4-100% vapor qaz ilə sıxışdırıldıqda alınmışdır) 
doymadərəcəsindən asılı olaraq qaza görə nisbi keçiricilik əyriləri 
göstərilmişdir. I. 22 şəklindən göründüyü kimi, mayenin qeyri-Nyuton 
xassəsinə malik olması, qaza görə nisbi keçiriciliyi (maye ilə eyni 
doyma dərəcəsində) azaldır.  

 

    
 
                 Şəkil I. 22                       Şəkil I .23 
 
Quru və yağlı qazların birlikdə məsaməli mühitdə hərəkəti üçün 

xüsusi təcrübi işlər aparılmamışsa da, mədən materialları məsaməli 
mühitdə yağlı qazın miqdarı ilə quru qazın keçiriciliyi arasında asılılığın 
olmasını göstərir. I. 23 şəklində belə asılılıq göstərilmişdir ( q quru 
qaza, j  yağlı qaza görə faza keçiricililikləridir) 

 
 

§ 11. Darsi qanununun pozulması səbəbləri 
 
 Müəyyən edilmişdir ki, Darsinin xətti qanunu bir çox hallarda 
pozulur, yəni süzülmə qanunu qeyri-xətti olur. Aparılan təcrübə və 
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mədən tədqiqatları əsasında süzülmənin xətti qanununun aşağıdakı 3 
səbəbdən pozulması aşkar edilmişdir: 

1) mayenin və məsaməli mühitin reoloji xüsusiyyətlərindən; 
2) maye və qazla məsaməli süxurlar arasında baş verən 

qarşılıqlı təsirlər nəticəsində; 
3) ətalət qüvvələrinin yaranması nəticəsində. 

 
1. Məlumdur ki, bir çox yataqların neftlərinin reoloji 

xüsusiyyətləri Nyuton mayelərindən fərqlənir. Belə neftlərə misal 
tərkibində müəyyən miqdar qatran, asfalt, parafin və s. ağır 
karbohidrogen qarışıqları olan neftləri göstərmək olar. Bu cür neftlərə 
qeyri-Nyuton neftlər deyilir. Qeyri-Nyuton mayesi kimi gilli məhlulu, 
polimer qarışıqlarını, emulsiyaları və s. göstərmək olar.  
 Belə halda qeyri-xətti süzülmə üçün, adətən, ümumiləşdirilmiş 
Darsi qanunundan istifadə edilir: 
 

   )( 0il
k ,         (I. 26) 

burada i0 – başlanğıc təzyiq qradiyenti adlanır. 
    

 
 

Şəkil I. 24 
 

(I. 26) ifadəsi bu və ya digər dəqiqliklə, strukturlaşan teftlərin 
süzülməsini ifadə edir (şəkil I. 24). Aydindir ki, bu cür ifadə olunmuş 
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süzülmə qanununa görə təzyiq qradiyenti i0  -dan kiçik olduqda hərəkət 
olmur. Buna görə də layda hərəkətdə olmayan neft sahələrinin 
yaranması layın tam neftvermə əmsalını azaltdığından, son illər 
başlanğıc təzyiq qradiyentli neftlərin süzülmə məsələlərinə böyük 
maraq göstərilir. 

Qeyri-xətti süzülmə sürətini üstlü tənliklərlə də ifadə etmək olar: 
n

l
A )( ,          (I.27) 

 
A, n – sabit kəmiyyətdir. Bu ifadənin yaralı olması, özlü-elastik xassəni 
büruzə verməyən polimer məhlulların süzülmə təcrübələri vasitəsilə 
göstərilmişdir. 

Özlü – elastik mayelərin süzülmə sürəti üçün yuxarıdakı ifadələr 
düzgün deyildir. Bu ondan irəli gəlir ki, kiçik sürətlərdə müqavimət, 
əsas etibarilə özlü qüvvələrdən yaranmaqla, sürətin artması ilə azalır 
(belə ki, özlü elastik mayelərdə sürətin artması ilə effektiv özlülük 
azalır). Sürət artdıqca isə mayenin effektiv özlülüyü və müqavimət 
qüvvəsi xeyli artır. 

Süzülmənin xətti qanuni məsaməli mühitin reoloji 
xüsusiyyətlərindən də asılı olaraq dəyişir. Məlumdur ki, təzyiqin 
dəyişməsi ilə məsaməli mühitin keçiriciliyi, məsaməlilik əmsalı, 
elastiklik əmsalı və s. dəyişir. Bu səbəbdən süzülmənin xətti qanunu 
pozulur və hərəkət qeyri-xətti qanun ilə ifadə edilir. Bu, əsas etibarilə 
çatlı məsaməli mühitlərdə özünü daha kəskin büruzə verir. Daha 
doğrusu k = k (p), m = m (p) olduğundan təzyiqin dəyişməsi ilə 
süzülmənin xətti qanunu dəyişir.   

2. Son zamanlar aparılan  labaratoriya və mədən tədqiqat işləri 
ilə sübut edilmişdir ki, Nyuton xassəli mayelər üçün də çox zaman 
süzülmənin xətti qanunu pozulur və hərəkət başlanğıc təzyiq qradiyenti 
ilə xarakterizə olunur. Belə hallarda  qeyri-xətti süzülmə effektləri, 
hərəkət edən sistem ilə məsaməli mühit arasında gedən fiziki-kimyəvi 
proseslərin hesabına baş verir. Məsələn, sübut olunmuşdur ki özündə 
müəyyən miqdar əlaqəli su və gil hissəcikləri toplayan məsaməli 
mühitdə su və ya qazın süzülməsində başlanğıc təzyiq qradiyentli qeyri-
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xətti süzülmə effektləri baş verir. Daha doğrusu belə məsaməli mühitdə 
süzülə-Nyuton sistem kimi aparır. 

I.25 şəklində özündə 20% gil və  20% su toplayan kvars 
qumundan təşkil olunmuş məsaməli mühitdə süzülən qaz üçün Q = Q 

)( 2 asılılığı göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, qazın hərəkəti 
başlanğıc təzyiqlər qradiyenti ilə xarakterizə edilir. 

 

 
 

Şəkil I. 25 
 
Nyuton sistemin özünü qeyri-Nyuton sistem kimi aparması 

onunla izah olunur ki, gil hissəcikləri su ilə kimyəvi reaksiyaya girərək 
şişir və məsamələrin bəzi kanallarının tutulması halı baş verir. Hərəkət 
vaxtı bağlı kanalların açılması üçün müəyyən təzyiqlər fərqi sərf 
olunmalıdır. Təcrübələr göstərir ki, layların açılması prosesində 
quyudibi zonaya kimyəvi reagentlərlə işlənmiş xeyli miqdar gil 
məhlulunun suyu daxil olur. Bunun nəticəsində Nyuton sistemin belə 
mühitdə süzülməsində Darsinin xətti qanunu pozulur və hərəkət 
başlanğıc təzyiq qradiyentli qanuna tabe olur. 

3.Süzülmənin xətti Darsi qanunu, hərəkət zamanı ətalət 
qüvvələri meydana çıxdıqda da pozulur. Süzülmə sürəti çox böyük 
olduqda mayenin həqiqi hərəkət sürətinin istiqaməti və qiymətinin 
fasiləsiz, kəskin dəyişməsi nəticəsində ətalət qüvvələri yaranır. Bu, əsas 
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etibarilə, kiçik özlülüklü maye və qaz quyudibi zonada böyük sürətlə 
hərəkət etdikdə baş verir (çatlı laylarda daha tez özünü göstərir). Bu 
halda süzülmə sürəti yuxarıda göstərilən ikihədli düsturla ifadə olunur. 

 
 

§ 12 Keçiriciliyin məsaməlilik əmsalından və məsamələrin 
ölçüsündən asılılığı 

 
Dağ süxurlarının keçiriciliyi ilə məsaməliliyi arasında bilavasitə 

asılılıq yoxdur. Məsələn, çatlı karbonatlı süxurlarda məsaməliliyin az 
olmasına baxmayaraq, adətən, keçiricilik böyük olur. Gillər isə əksinə, 
böyük məsaməliliyə malik olmaqla qaz və mayeyə göre, demek olar ki, 
keçirici deyildir. Lakin orta statistik məlumatlara görə, böyük 
keçiricilikli süxurlar, adətən, böyük məsaməliliyə də malik olur (şəkil I. 
26) 

 
 

Şəkil I. 26 
 

 Süxurun keçiriciliyi əsas etibarilə məsaməli mühiti təşkil edən 
kanalların ölçülərindən asılıdır. 
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 İdeal süxur modeli üçün Darsi və Puazeyl ifadələrini tətbiq 
etməklə keçiriciliklə məsaməliyin ölçüləri arasında olan əlaqə ifadəsini 
almaq olar. Puazeyl qanuna görə belə məsaməli mühitdən keçən maye 
sərfi aşağıdakı ifadə ilə tapılır: 
 

   
l

nR
Q

8

4

,         (I. 28) 

 
burada  n – süzülmənin vahid sahəsinə düşən kapillyarların sayı;  R – 
kapillyarların radiusu, yaxud məsaməli mühitin orta radiusudur. 
 Bildiyimiz kimi məsaməlik əmsalı 
 

   m = 
F
nR

Fl
lnR 22

.        (I. 29) 

 
(I. 28) və (I. 29) ifadəsindən 
 

   Q = 
l

FmR
8

2

        (I. 30) 

 
alınır. (I. 30) və (I. 12) düsturlarından aşağıdakı ifadə alınır: 
 

    ,
8

2mRk  yaxud  .86,28
m
k

m
kR         (I. 31) 

 
(I. 31) ilə tapılan R-in qiyməti məsaməlilik əmsalı  m, keçiriciliyi  k  
olan ideal məsaməli mühitin radiusu ifadə edir. Həqiqi məsaməli mühit 
üçün isə R şərti məna kəsb edir. 
 Həqiqi məsaməli mühitin məsamələrinin orta radiusu üçün bəzi 
ifadələr verilmişdir. Məsələn, F.İ. Kotyaxova görə aşağıdakı empirik 
ifadənin tətbiqi məqsədəuyğun sayılır: 
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   R = 
m
k

5107
2 ,       (I. 32) 

 
burada   - məsaməli mühitin daxili quruluşunu xarakterizə edən 
əmsaldır.  əmsalının qiymətini süxurun elektrik müqavimətini 
ölçməklə tapmaq olar. Məsələn, məsaməli keramik mühit üçün 
məsaməliliyin 0,39-dan  0,28-dək dəyişməsində təcrübə nəticəsində 
tapılan  - nin qiyməti 1,7÷2,6 – ya kimi dəyişir. Dənəciklərdən təşkil 
olunmuş süxurlar üçün  əmsalı aşağıdakı empirik ifadədən tapıla 
bilər: 

.5035,0
1.1m

       (I. 33) 

 
§ 13. Kapillyar təzyiqlə məsamələtrin maye ilə doyması arasındakı 

asılılıq 
 
 Məsaməli mühitdə müxtəlif ölçülü məsamələrin paylanmasını 
müəyyən etmək üçün, adətən, nümunəyə civə vurma və ya 
yarımkeçirici arakəsmə üsulundan istifadə edilir. 
 Məsamələrin civə vurma ilə ölçülməsi üsulunda neftdən 
təmizlənmiş quru süxur nümunəsi vakuumlandıqdan sonra civə ilə 
doldurulmuş kameraya qoyulur. Təzyiqi pilləli qaldırmaqla civənin 
məsaməli mühitə daxil olmasına imkan yaradılir. Civənin məsaməyə 
daxil olmasına uyğun gələn radius aşağıdakı ifadəyə əsasən tapılır: 
 

   
Rk
cos2 ,                (I. 34) 

 
burada  pk – kapillyar təzyiq; - səthi gərilmə (civə üçün 

)480 2m
mC  - islatma bucağı ( civə üçün   = 140º götürmək olar); 

R – məsamələrin radiusudur. Kamerada təzyiq  p1- dən  p2 – yə qədər 
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artırildıqda civə, nəsamələrin R1 = 2 1/cos  dən başlanmış R2 = 2 

2/cos yə qədər dəyişən radiuslu kapillyarlarına daxil olacaqdır. 
Belə məsamələrin həcmi 1 - dən 2 yə qədər təzyiq dəyişməsinə 
uyğun gələn məsaməli mühitə daxil olmuş civənin həcminə bərabər 
olacaqdır. Bu qayda ilə, məsaməli mühit civə qəbul etməyənə qədər 
təzyiqi artırılır. Bu zaman təzyiqlə, məsamələrə daxil olmuş civənin 
həcmi arasındakı asılılıq qeyd edilir və yuxarıda göstərilən qayda ilə hər 
təzyiqə uyğun məsaməli mühitin ölçüsü tapılır. 
 

 
 

Şəkil I. 27. 
 
 Yarimkeçirici arakəsmə üsulunda, su və ya keraosinlə 
doydurulan süxur nümunəsi (1) həmin mayelərlə doydurulmuş 
yarimkəsici arakəsmə  (3) üzərinə qoyulur (şəkil  I. 27). Yarımkeçirici 
arakəsmə kimi məsamələrinin ölçüləri süxur nümunəsi məsamələrinin 
ölçülərindən xeyli kiçik olan keramika, saxsı və s. materiallardan 
istifadə edilir. Kamerada (2) azot vasitəsilə müxtəlif təzyiqlər 
yaratmaqla süxur nümunəsindən maye sıxışdırılır. Təzyiq qaldırıldıqda 
azot mayeni əvvəl olçülü məsamələrdən sıxışdırır. Sıxışdırılmış maye 
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yarımkeçirici arakəsmədən keçərək xüsusi tutucuda (4) yığılır. Azotun 
yarımkeçirici arakəsmədən keçməsi üçün onun təzyiqi, kapillyar 
təzyiqdən böyük olmalıdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, təzyiqi 
pilləvari artırmaqla onun hər qiymətinə uyğun tutucuda yığılan 
mayeninhəcmi və 2 1/cos  ifadəsindən radiusların qiymətləri 
hesablanır (burada - səthi gərilmə,  - islatma bucağıdır) 
 Təhlil nəticəsində məsamələrin ölçülərinə görə paylanmasının 
difersial əyrisi qurulur (şəkil I. 28). Bunun üçün absis oxunda 
hesablanmış radiusların (ri) qiymətləri, ordinat oxunda isə radiusun 
vahid dəyişməsinə uyğun gələn məsamələrin həcminin dəyişməsini 
ifadə edən F(r) = d dr qeyd edilir. 
 Ölçmələr göstərir ki, məsaməli mühitin əsas hərəkət baş verən 
hissəsinin radiusu 5÷30 mkm arasında dəyişir. 
 Məsamələrin ölçülərinə görə paylanma əyrisi 
“mərkəzdənqaçma” üsulu ilə də təyin edilə bilər. Bu üsulun məğzi 
ondan ibarətdir ki, süxur nümunəsi müəyyən bucaq sürəti ilə 
firlandırildıqda ona təsir edən mərkəzdənqaçma qüvvələri hesabına 
məsaməli mühitdə yerləşən mayenin bir hissəsi ondan xaric edilir. 
Bucaq sürətinin artırılması, kiçik ölçülü məsamələrdən mayenin xaric 
olunmasına imkan yaradacaqdır. Təcrübə nəticəsində bucaq sürəti ilə 
ona uyğun məsaməli mühitdən çıxmış maye həcmi arasında asılılıq 
qurulur. Bucaq sürətinin qiyməti ilə mərkəzdənqaçma qüvvəsi və 
kapillyar təzyiq təyin edilir. Beləliklə, məsamələrin ölçülərinə görə 
paylanma əyrisi qurulur. Əməliyyatın tez başa gəlməsi, bu üsulun əsas 
müsbət cəhəti sayılır. 
 Belə təcrübələr əsasında kapillyar təzyiqlə məsamələrin maye ilə 
doyması arasındakı asılılıq əyrilərini də qurmaq olar. Müxtəlif 
keçiricilikli süxur nümunəsi üçün belə bir asılılıq I. 29 şəklində 
göstərilmişdir. Burada absis oxunda su ilə doyma əmsalı (%), ordinat 
oxunda isə həmin su ilə doymaya uyğun gələn kapillyar təzyiqin 
qiyməti göstərilmişdir. 
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  Şəkil I. 28.                                 Şəkil I. 29. 
 
 Qeyd etmək lazımdır ki, yarımkeçirici arakəsmə üsulunda 
sıxışdıran və sıxışdırılan maye kimi neft, su götürmək mümkün 
olduğundan, bu yolla quryulan  p1 -scy əyrisi həqiqi şəraitə daha yaxın 
olur.  pk – sc asılılıqlarından layda qalıq suyun miqdarının təyinində və 
neft-su, su-qaz və c. keçid zonalarının quruluşlarının öyrənilməsində 
geniş istifadə edilir. 
 I. 29 şəklindən göründüyü kimi, ck s  asılılığı məsaməli 
mühitin keçiriciliyindən asılıdır. Məlumdur ki, bu əyrilərin xarakterinə 
maye və süxurun başqa xüsusiyyətlərinin də təsiri vardır. Şəkildən 
görünür ki, təzyiqin artması ilə məsaməli mühitin su ilə doyması azalır. 
Lakin su ilə doymanın elə  CS  qiyməti vardır ki, təzyiqin praktiki ala 
biləcəyi ən böyük qiymətində belə suyun məsamələrindən sıxışdırılması 
mümkün olmur. Suyun layda qala biləcəyi bu miqdarına asılı, bağlı və 
ya əlaqəli su deyilir. Deməli, məsaməli mühitdən, isladan mayenin hec 
bir təzyiqdə 100% sıxışdırılıb sıxışdırılması mümkün deyildir. Bir çox 
məsaməli mühit üçün keçiricilik ilə əlaqəli suyun miqdarı arasında 
müəyyən asılılıq məlumdur. Beləki keçiricilikartdıqca əlaqəli suyun 
miqdarı azalır və əksinə (şəkil I. 30) 
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        Şəkil I. 30 
 
 Keçiriciliyin artması, layda qalıq maye kondensatın da doyma 
dərəcəsini azaldır. Bu məsələ, qaz-kondensat yataqlarının işlənməsində, 
kondensatvermə əmsalının düzgün təyinində böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. ck s  əyrilərinin formaca eyni xarakterdə olması, belə əyrilərin 
bir tənliklə ifadə olunması fikrini yaratmışdır. İlk dəfə olaraq Leverett 
ölçülər nəzəriyyəsi əsasında bu məsələnin həlli ilə məşğul olmuş və 
aşağıdakı ölçüsüz funksiyasını çıxarmışdır: 
  

  
m
kSJ K

cos
)( .          (I. 35) 

 
(I. 34) və (I. 35) ifdələrindən asanlıqla başa düşülür ki, Leverett 
funksiyası müxtəlif maye ilə doymaya uyğun gələn kapillyar təzyiqin 
orta radiuslu məsamələrdəki menisklərin yaranması ilə meydana çıxan 
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kapillyar təzyiqin orta qiymətinə olan nisbətidir. Lakin aparılan 
tədqiqatlar, J – SC asılılığının bütün süxurlar üçün eyniliyi fikrinin 
düzgün olunmasını göstərir. 
 Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, süxurun istər mütləq və itərsə də 
nisbi keçiriciliyini təyin etmək üçün xüsusi laboratoriya qurğusu və 
müəyyən uzunluqlu süxur nümunəsi lazım olur. Lakin kapillyar təzyiqlə 
məsamələrin ölçülərinin dəyişmə əyrisi (buna porometrik əyri deyilir), 
yaxud kapillyar təzyiqlə məsamələrin maye faza ilə doyması arasında 
asılılığa əsaslanıb kiçik süxur nümunəsi üçün praktiki nöqteyi-nəzərdən 
dəqiq və çox asan üsulla keçiriciliyi təyin etmək olar. 
 Əgər məsaməli mühitin müxtəlif en kəsikli kapillyar borucuqlar 
sistemindən təşkil olunduğunu qəbul etsək, porometrik əyrilərdən 
keçiriciliyin tapılması üçün hesablama ifadəsini almaq olar. 
 Belə sistemdən keçən maye sərfi Puazeyl ifadəsindən tapılır: 
 

   Q = 
N

iR
l 11

4

8
, 

 
burada Ri – İ-ci kapillyarın radiusu: N – kapillyarın sayıdır. 
 Bu halda hər bir kapillyarın həcmi 
 
   lRV ii

2  
olduğundan 

   
N

i
ii RV

l
Q

1

2
28

. 

 

Məlumdur ki, Ri = 
)(

cos2

kp
 yazmaq olar. Onda 

 

  
N

i ik

iV
l

Q
1

22

2

)(2
)cos( .                    (I. 36) 
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(I. 36) ifadəsini (I. 16) düsturunda yerinə yazsaq, keçiricilik üçün 
aşağıdakı ifadəni almaq olar: 
 

  
N

i ik

iV
Fl

k
1

2

2

)(2
)cos(          (I. 37) 

 
 Hər bir kapillyarın həcmini ümumi məsaməlilik həcminin ρi 

hissəsi kimi qəbul etsək, )100( 1
YM

i

V
V

və 100X
Fl

Vm YM  nəzərə 

alaraq, (I. 37) ifadəsini aşağıdakı kimi də yazmaq olar: 
 

  
N

i ik

imk
1
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2

)(102
)cos(          (I. 38) 

 
 

 Bu ifadə ilə keçiriciliyi təyin etdikdə 
N

i ik1
2

1

)(
 parametri k  və 

məsaməni isladan faza ilə doyma arasındakı asılılıqdan tapılır. Məsələn, 
təzyiqin 

1K - dən 
2K -yə kimi artmasında islatmayan fazanın 

məsaməli mühitin R1-dən tutmuş R2-yə qədər radiuslu məsamələrinə 
daxil olması nəticəsində süxurun maye ilə doyma əmsalı iS qədər 
dəyişir. Bu dəyişmə arasında məsamənin radiusunun orta qiymətini orta 
kapillyar təzyiqin ( ikop )(  qiymətinə əsasən tapmaq olar. Bu zaman R1 

ilə  R2 intervalında bütün  n  məsamələri üçün  2)/( iki  cəmini belə 
yazmaq olar: 
 

   
1

22
1 )()(i ikop

i

k

i S
. 

 
kapillyar təzyiqin bütün dəyişmə intervalı üçün isə 
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 Qəbul edilmiş məsaməli mühiti təbii şəraitə yaxınlaşdırmaq 
məqsədi ilə (I. 38) ifadəsinə süxurun litoloji əmsalı adlanan  daxil 
edilir. Əgər islatmayan maye kimi civə qəbul edilsə, onda 

23 /10480,140 mdn olduğundan (I. 38) ifadəsi belə yazılır: 

.66,0
100

0
2

S

S kp
dSmk      (I. 39) 

Müəyyən olunmuşdur ki, keçiricilik və məsaməlikdən asılı 
olaraq  əmsalı 0,1―0,4 arasında dəyişir. 

İsladan və islatmayan fazalar üçün keçiricilik isə aşağıdakı 
ifadələrlə tapıla bilər: 
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     (I. 40) 
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k s ,        (I. 41) 

burada ss ―isladan faza ilə doyma; 1
ns ―islatmayan faza ilə 

doymanın minimal qiyməti (əlaqəli və ya qalıq doyma). 
Yuxarıda göstərilənləri aşağıdakı misalda izah edək. 
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         Şəkil I. 31 
 

skk spp  əyrisini qurduqdan sonra sk sp21  qurulur. 21 kp ilə ss  
dəyişmə əyrisi I. 31, a şəklində verilmiədir. Tutaq ki, islatmayan faza ilə 
doymanın minimal qiyməti ayrıca tapılmış və 05,01

ns olmuşdur. (I. 
40), (I. 41) ifadələrindəki inteqrallar təqribi üsullarla hesablanır. 
Məsələn, baxılan hal üçün (şəkil I. 31, b) “trapesiya” üsulu ilə 
hesablama aparsaq, əyrinin 7,03,0ss inteqralına uyğun sahəsi 

17,0,66,0 ss  inteqralına uyğun sahəsi isə 0,94 olar. Deməli, isladan 
maye fazası ilə doymanın 10ss  intervalındakı sahə 

60,194,066,0 kimimtapılır. Tutaq ki, ssm =0,7 qiymətində faza 
keçiriciliyinin tapılması tələb olunur. Onda sn = 0,3. Bu tapılan 
qiymətləri (I. 40) və (I. 41) ifadəsində yerinəı yazsaq alarıq: 
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135,0
60,1
66,0

30,01
30,070,0

2

sk

.087,0
60,1
94,0

3,005,01
30,070,01

2

nk

Şəkil I. 32. 

p = pk(s) əyrisi vasitəsilə iki bircinsli məsaməli mühitin sərhəd rtçidində
baş verən effekti də tapmaq olar. Tutaq ki, məsaməliliyi m1, m2,
keçiriciliyi k1, k2 olan iki məsaməli mühit bir-biri ilə bilavasitə
təmasdadır (şəkil I. 32). Kapillyar təzyiq əyriləri göstərir ki, 1-ci mühit 
2-ciyə nisbətən geniş kapillyara malikdir. Neft və suyun hər iki layın 
hidrofil xüsusiyyətinə paralel hərəkət etdiyini qəbul edək. Tutaq ki, 1-ci 
layın neftlə doyma əmsalı 0,3-dür; ikinci layın neftlə doyma əmsalının 
tapılması tələb olunur. fərz edək ki, mühitlər və fazalar arasında əlaqə
müvazinət halına uyğun gəlir. Bu halda sərhəd keçidində təzyiq eyni 
qalmalıdır, yəni sərhəd keçidinin istənilən nöqtəsində və tərəfində hər
iki faza üçün təzyiqin qiyməti eyni olmalıdır. 

Beləliklə, sərhəd keçidində kapillyar təzyiq də eyni qalmalıdır. 
1-ci mühitdə maye ilə doyma 30% və hər iki mühit üçün kapillyar 
təzyiqin qiyməti eyni olduğundan I. 32 şəklinə görə 2-ci mühitin maye 
ilə doyma əmsalı 50% olmalıdır.

§ 14.  Özlü mayelərin müxtəlif en kəsikli borularda 
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hərəkətinin xesusiyyəti 
 

İlk dəfə Bussineks müəyyən etmişdir ki, müxtəlif en kəsikli 
borularda laminar hərəkət zamanı özlü maye hissəciklərinin sürətinə və 
həmin en kəsikli çubuğun burulmasında onun nöqtələrindəki gərginliyi 
eyni bir differensial tənliklə ifadə etmək olar. Bu haldə sərhəd şərtləri 
də eyni olur, yəni borunun divarında mayenin sürəti, çubuğun 
konturunda isə gərginliyin qiyməti sıfra bərabər alınır. Deməli, mayenin 
boruda laminar hərəkəti ilə çubuğun burulması oxşar fiziki hadisələrdir. 
Belə oxşarlığa (anologiya) hidrodinamik oxşarlıq da deyilir. Bu 
oxşarlığı ödəmək məqsədilə burulma hadisəsinə aid olan ifadələrdə 
sürüşmə modulu G əvəzinə lp 4  (burada p― təzyiq itkisi; ― 
mayenin özlülüyü; l ― kapillyar borunun uzunluğudur) götürsək, 
burulma sərtliyi (c) də mayenin sərfinə (Q) uyğun gələr. 

Müxtəlif formalı kəsikləri müqayisə edərək Sen-Venan aşkar 
etmişdir ki, bütün birrabitəli en kəsikli çubuqların burulması zamanı 
sərtliyi təqribi olaraq aşağıdakı düsturla hesablamaq mümkündür: 

0
2

4

4 J
Gfc ,     (I. 42) 

burada f  ― çubuğun (borunun) en kəsiyi sahəsi; J0 ― qütb ətalət 
momentidir. 

(I. 42) ifadəsində oxşarlıq şərtini nəzərə alsaq, müxtəlif en 
kəsikli kapillyar borularda özlü mayenin sərfi Q ilə təzyiq itkisi p  
arasındakı asılılığı tapa bilərik, yəni: 

0
2

1

16 J
pfQ .    (I. 43) 

Bu ifadədən görünür ki, müxtəlif en kəsikli borularda özlü 
mayenin laminar axını zamanı onun sərfi təzyiqlər fərqi arasındakı 
asılılıq xətti xarakter daşıyır. 

(I. 43) ifadəsini praktiki əhəmiyyəti olan şəkildə də yazmaq 
olar:  
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;     (I. 44) 
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burada , ― uyğun olaraq borunun divarlarındakı toxunan gərginlik 
və sürət qradiyenti; Ri ― hidravlik radius; ― islanan səthi; i0― əyalət 
radiusu; u ― orta sürət; ― forma əmsalıdır. 

I. 2 cədvəlində təcrüebədə ən çox rast gələ bilən bəzi kəsiklər 
üçün -nın dəqiq və təxmini qiymətləri göstərilmişdir (burada 

ba ,, ―həndəsi ölçülərdir). 
Cədvəl I. 2 

Kapillyarın en 
kəsiyinin 
forması 

-nın qiymətləri 
Nisbi xəta, % 

dəqiq təxmini 

Dairə 
 
Ellips 
 
 
 
Çat 
 
Bərabərtərəfli     
üçbucaq 
 
Rvadrat 
 
 
Düzbucaqlı 
 

2 

2

2

1

)1(4

a

a  

 
3 
 
 
35  
 
916  

 

faa

a
2

1

16  

― 

2 

2

2

1

14

a

a  

b
3

2

 

2

27

4  

2

16

1  

2

22

13

1

a

a  

1 

― 
 
― 
 

10 
 
 
 
9 
 
 

7,5 
 
 

≤7,5 
 



65 
 

 
 
Məsaməli 
mühit 
 

― 

 
Qeyd etməf lazımdır ki, (I. 44) ifadəsindən özlü mayenin 

məsaməli mühitdə süzülməsi üçün də istifadə etmək olar.Bu halda 
hidravlik radius əvəzinə ,k  əmsalı əvəzinə isə vahid götürmək 
lazımdır. Onda (I. 44) ifadəsi Darsi qanununa, yəni 

lpkfQ ifadəsinə çevrilir.  
Bundan başqa (I. 44) düsturundan istifadə edərək özlü mayenin 

müxtəlif en kəsikli kapillyar borularda laminar və turbulent (Prandtl 
üsulu) axını üçün ümumiləşmiş hidravlik müqavimət əmsalını tapa 
bilərik, yəni laminar axını halında  

   8/Re,     
turbulent axını halında (Blazius qanuni) 

 
4

1882,0
Re

,     (I. 45) 

burada 
/1uRRe . 

Müəyyən edilmlədir ki, müxtəlif en kəsikli borularda özlü 
maye üçün Reynolds ədədinin böhran qiyməti 290-a bərabərdir. (I. 45) 
düsturundan Re = 290―12500 olduqda istifadə etmək olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, özlü mayelərin kapillyar boruda 
hərəkət qanunu kapillyarların ölçülərindən də asılıdır. Belə ki, kapillyar 
səthindəndəki təbəqənin ölçüsü onun en kəsiyinin ölçüsü ilə müqayisə 
olunduqda (yəni kiçik kapillyarlarda) özlü mayenin sərfi ilə təzyiq itkisi 
arasındakı xətti asılılıq pozulur. Məsələn, su adi temperaturda, aralanma 
dərəcəsi 20 mkm-dən kiçik olan çatlarda hərəkət etdikdə sərf ilə təzyiq 
arasındakı xətti asılılıq pozulur. 
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§ 15.  Süxurların qeyri-bircinslilik 
xassələrinin öyrənilməsi 

 
Layların qeyri-bircinsli fiziki xassələrə malik olması neft və 

qaz yataqlarının əmələ gəlməsi prosesində baş verən hadisələrlə 
(müxtəlif geoloji dövrlərdə süxurların şökmə şəraitinin dəyişməsi, 
kipləşmə və sementləşmə proseslərinin dəyiəməsi və s.) əlaqədardır. 
Layları təşkil edən süxurların əksəriyyəti üçün onların mineraloji tərkibi 
və fiziki xassələri layın həm şaquli, həm də üfüqi istiqamətlərində 
kəsrin dəyişir. 

Deməli, neft və qaz layına dəyişən kəmiyyətlərlə xarakterizə 
olunan bir sistem kimi baxmaq olar. Layın neft və qaz ehtiyatının təyin 
edilməsi, işlənmə layihəsinin tərtibi, lay təzyiqinin saxlanması şərtinin 
müəyyənləşdirilməsi, neft konturunun hərəkətinə nəzarətin təmin 
edilməsi və s. kimi məsələlərin həll etdikdə müəyyən məlumatlar yığımı 
olmalıdır. Həmin məlumatlar sırasına layın məsaməlilik əmsalının, 
keşiriciliyinin, qalıq neft və su ilə doyma dərəcəsinin, effektiv 
qalınlığının və s. orta qiymətləri, onların lay üzrə paylanması daxildir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu məlumatların lay üzrə paylanması təsadüfi 
proses kimi baxmaq olar. 

Lay parametrlərini orta qiymətinin təyin edilməsində əsas 
məqsəd ən az ölçmə işləri aparmaqla etibarlı məlumat alınmasından 
ibvarətdir. 

1936-cı ildə Amerikada telefon vasitəsilə Ruzveltin prezident 
seçilməsi barədə sorğu aparılmışdır. Sorğunun nəticəsi Ruzvelyin 
prezident seçilməyəcəyini göstərmişdir. Əslində isə Ruzvelt prezident 
seçildi. Proqnozun düz olmamasına səbəb sorğunun telefonla 
aparılmasıdır. Çünki o vaxtlar telefon bəzi evlərdə, əsas etibarilə varlı 
ailələrə məxsus mənzillərdə var idi: seçkilərdə isə mənzilində telefon 
olmayanlar da iştirak edirdi. 

Deməli, Ruzveltin prezident olması haqqında aparılan sorğuda 
statistik seçmə tam olmamışdır. 

Beləliklə, statistik təhlilin əsasını təşkil edir. 
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Verilmiş əsas məlumatlar yığımı (ƏMY) determinik və statistik 
üsulla təhlil edilə bilər.Determinik təhlil üsulu ƏMY-in fərqi 
xüsusiyyətlərini göstərməklə kifayətlənirsə, statistik üsul bu fərdi 
xüsusiyyətlərin təsnifatını verir. 

  Arley və Buxun aşağıdakı misalına baxaq. Tutaq ki, kiminsə 
yol boyu gəzintisinin riyazı modelini qurmaq lazımdır. Qəbul edək ki, 
bu şəxs yolda rast gəldiyi işıq sütunlarının nömrələrinin son rəqəmlərini 
qeyd edir. Məsələn, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 0, 9, 0, 
1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9 ( bu ƏMY-dir). Onda bu rəqəmlərin 
ardıcıllığı gəzintinin determinik təhlilini verə bilər. qeyd etmək lazımdır 
ki, əgər bu şəxs eyni rəqəmə təsadüf etdiyini qeyd etsəydik, onda 
gəzintinin aşağıdakı statistik təhlilini alardı. 
Rast gəlinən rəqəmlər:  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Təkrar olunan rəqəmlərin sayı: 6   3   2   2   2   2   3   4   4   7 

Gəzintinin determinik təhlili əsasında bu şəxsin, yolun bəzi 
hissələrindən neçə dəfə və hansı ardıcıllıqla keçdiyini demək olar. 
Lakin gəzintinin statistik təhlili əsasında şəxsin yolun bəzi hissələrindən 
neçə dəfə keçdiyini də deyə bilmədiyimiz halda hansı ardıcıllıqla 
keçdiyini deyə bilmərik. Beləliklə, determinik təhlil üsulu statistik üsula 
nisbətən daha məlumatlıdır. Lakin bu əlavə məlumat bir çox 
məsələlərin həllində nəinki lazım olur, hətta şətinliklər törədir. 

Ona görə də müxtəlif məsələlərin  qoyuluşunda optimal sayılan 
ƏMY-in həcminin təyin edilməsi, başqa sözlə təhlil üsulunun düzgün 
seçilməsi, olduqca əhəmiyyətlidir.Məsələn , qumun laydan yer üzərinə 
çıxarılması prosesinə baxaq. Bu məsələnin praktiki əhəmiyyəti, qumun 
yer üzərinə çıxarılmasının  texnoloji prosesə və quyudibi zonanın 
vəziyyətinə necə təsir etdiyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 
Determinik təhlil üsulunu tətbiq etməkdə qum hissələrə üçün diferensial 
tənliklər  sistemi tərtib etmək və bu tənliklərin həllindən, hər qum 
hissəciyinin istənilən andakı vəziyyətinin  (quyuda ) müəyyənləşdirmək 
lazım olardı. Aydındır ki, hər bir qum hissəciyi üçün bu qayda  ilə 
alınan  hərəkət tənlikləri bu məsələnin həlli üçün rasional üsul sayıla 
bilməz. Deməli, determinik təhlil üsulu çox  çətin bir  üsul (diferensial 
sisteminini tərtibi, inteqrallanması və s. ilə əlaqədar olan.) olmaqla 
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bərabər həm də lazımi amillərin prosesə təsirinin  aşkar  edilməsinə 
imkan vermir. 

Lakin statistik üsulun tətbiqi, məsələnin həllinin xeyliasanlaşdırır. 
Belə ki,  bu halda qum hissıcikləri üçün ƏMY tərtib edilir və statistik 
təhlil əsasında prosesə təsir edən lazımi amillər açakar edilir. Statistik 
təhlil üsulundan bir çox məsələlərin həllində nəinki köməkçi, hətta 
müstəqil bir üsul kimi də istifadə edilir.  

Müəyyən edilmişdir ki, əksər hallarda əsas məlumatlar  yığımının  
ən çox təsadüf olunan paylama qanunu normal paylanma qanununa tabe 
olur. 

Buna misal olaraq müəyyən işarə ilə fərqlənən dörd kürənin iki 
qutuda  hansı variantlarda yerləşməsini araşdıraq. Araşdırmanın nəticəsi 
1.3 cədvəlində verilmişdir. Burada hər nariantda statistik təkrarolunma 
halı məlum düsturdan tapılır. 

,
m

n
m

n
m

p
AC  

Burada n- kürələrin sayı; m- qutudakı kürələrin sayıdır. 
 

Cədvəl 1.3 
variantlar Kürələrin sayı Satatistik təkrar 

olunma 1-ci qutuda 2-ci qutuda 
1 
2 
3 
4 
5 

4 
3 
2 
1 
0 

0 
1 
2 
3 
4 

1 
4 
6 
4 
1 

 
 

Cədvəldə göstərilən paylanmanı qrafiki təsvir edək. Bu məqsədlə 
absis oxunda variantları, ordinant oxunda isə statistik  
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      Şəkil 1.33 
 

təkrarolunmaların sayını qeyd edək (şəkil 1.33). Bu paylanma normal 
paylanma qanununa  uyğun gəlir . normal paylanma qanununda (Qauss 
qanunu) statistik yığımın variantlarındakı nəzəri təkrarolunmalar  1

1m  
aşağıdakı ifadədə tapılır. 

1
1m 2

2

1

2
exp

2

xx
xN                                             (1.46) 

k
XX

x minmax                                                                    (1.47) 

 
K=1+3.321gN                                                                          (1.48) 

N
xm

x 11                                                                                  (1.49) 

1
)( 1

2
1

N
mx x                                                                 (1.50) 
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burada N-statistik yığımdakı hədlərin sayı; xmax,  xmin- statistik 
yığımdakı hədlərin ən böyük və ən kiçik qiymətləri. m1 –ι-ci 

təcrübitəkrarolunma; x -statistik yığıyma daxil olan hədlərin orta 
qiyməti və ya riyazi gözləməsi; x1 – statistik yığıma daxil olan ι-ci hədd; 
σ-orta kvadratik inhirafdır. 

Orta kvadratik inhirafın kvadratı D=σ2 dispersiya  deyilir. 

x  kəmiyyəti, statistik  təhlil olunan kəmiyyətin orta qiyməti kimi 

qəbuledilir. Belə ki, statistik yığımın həcmi böyüdükcə x  kəmiyyəti, 

həqiqi orta qiymətdən x  az fərqlənir. Qeyd etmək olar ki, müəyyən 
ehtimalla aşağıdakı bərabərsizlik ödənilməlidir: 

xxx
~

                                                        (1.51) 
Burada  - tədqiq olunan kəmiyyətin verilmiş β ehtimalı ilə xətası 
olub, aşağıdakı ifadədən tapılır. 

N

t
                                                                         (1.152) 

tβ –nin  xüsusi cədvəllərdən tapılır. Məsələn β=0.95 olduqda tβ=1.96   β 
=0.99   tβ =2.56   və s. Statistik sıraya görə (1.46) ifadəsi əsasında 
uyğun olaraq emprik və nəzəri paylanma əyriləri qurulur. Nəzəri və 
empirik paylanmaların yaxınlığı müxtəlif kriterilər vastəsilə 
(məsələn,Pirson, Kolmoqorov, kriteriləri bə c.) yoxlanılır. 
Məsələn,Pirson kriterisi  λ2  aşağıdakı ifadədən tapılır. 

 

λ2= .
1

21
11

m
mm

                                                              (1.53) 

Xüsusi cədvəllərdən k sərbəstlik dərəcəsi və k1=(k-3)-ə əsasən 
p(k2) ehtimalı seçilir.Əgər p(k2) ≤ 0.05 olarsa, tədqiq olunan kəmiyyətin 
paylanmasının normal paylanma qanununa tabe olduğunu demək 
mümkündür. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, tətbiqi statistika üzrə SSRİ DÖVLƏT 
Standarti (DUİST-11. 006-74) emprik paylanma ilə nəzəri paylanmanın 
yaxınlığını λ2-ya görə yoxlamaq üçün  statistik yığımdakı hədlərin 
sayını 100-dən böyük götürməyi tələb edir (məsələn, N=200 olduqda 
k=18÷20; N=400 olduqda k-25÷30; N=1000 olduqda isə k=25÷40 
götrülür.) 

Indidə lay parametrlərinin orta qiymətlərini tapmaq üçün  təhlil 
üsulunu tətbiq edək.Neft-mədən təcrebəsində müəyyən kəmiyyətlərin 
təyin olunma dəqiqliyinin,onları ölçmə dəqiqliyinə adekvat (uyğun) 
olmaması halları mövcuddur. Ona görədəstatistik yığımın hədlərinin elə 
minimal sayını seçmək lazımdır ki, axtarılan kəmiyyətin lazım olan 
dəqiqliyi təyin edilsin. Du dəqiqlik, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 
statistik yığımın həcmindən asılıdır, yəni: 

N= t2
β σ2 έ2 

Məsələn ,Şpakov yatağı üçünkeçiriciliyin orta qiymətinin (keçiriciliyin 
orta qiyməti 0.3mkm2) təyin olunma dəqiqiliyi (έ2) mədən 
məlumatlarına əsasən (1.52) düsturundan tapılır. /Tutaq ki tβ=1.98; 
σ=68 və N-12-dir; onda: 

2

1
1 016,0

12
6898,1 mkm

N

t
 

 
burada N1- quyuların sayıdır. 

Deməli , keçiriciliyin bu yataq üçün hıqiqi qiymıti (yəni N→∞  
olduqda) (0.3 + 0.016) <k< (0.3-0.016) və ya 0.284 < k < 0.316 
intervalında dəyişir. k-nı təyin  edərkən buraxılan xəta    0.016 · 
100/0.3≈5.3 % olur. K-nın təyin edilmə dəqiqiliyi 5·10-3 mkm 2-dək 
(yəni 2%) artırmaq üçün lazım olan quyuların minimal sayı 720 olur:  

720
5

6896.1
2

22

2N  

Əgər layda bu qədər quyu yoxdursa, onda  k-nı da bu dəqiqliklə 
tapmaq olmaz. 

İndidə keçiriciliyin lay üzrə paylanmasını öyrənək. Əgər 
keçiriciliyə məsaməli mühitin kordinatorlarından asılı olan təsadüfi 
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kəmiyyət kimi baxsaq, layın ayrı-ayrı nöqtələrindəki (quyulardakı) 
keçiriciliklər arasında  müəyyən asılılıq olmalıdır. Belə asılılıq 
korrelyasiya funkiyası ilə göstərilir. Korrelyasiya funksiyası məlum 
olduqda digər quyular zonası üçün də keçiriciliyi təyin etmək mümkün 
olur. 

Bu məqsədlə təsadüfi funksiyalar nəzəriyyəsinin  aşağıdakı 
ifadələrindən istifadə edilir: 

1) ,0
1

10
ojT

xx
n

j

                                        (1.54) 

Burada Δ0 –riyazi gözləmənin (x ֿ◌) minimum olmasını təyin edən 
realizasiya ordinatları arasındakı optimal intrval, T-realizasiyasının 
uzunluğu, yəni baxılan misalda quyular arasında ən böyük məsafədir: 

2) dx
T

T

x )(1

0

~

                                                            (1.55) 

Diskretlik addımı  
m
T  kimi tapılır. Burada x

~

- realizə olunan 

kəmiyyətin həqiqi qiyməti: x-realizə olunan kəmiyyətin cari qiyməti 
(misalda keçiricilik); m-addımların sayı; τ- cari məsafədir. 

Optimal intervallar aşğıdakı ifadədən tapılır. 

A
B

0  

dk
TT

TkTkA
t 3120`51

6
1

0

                           (1.56) 

dk
T

B
T

)21(
0

 

 
Ən böyük diskretlik addımı açağıdakı tənlikdən tapılır: 

)(1 2

2

11
2 xD

T
BA                                                  (1.57) 

Qeyd olunduğu kimi:  
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)(
100

)( 1 xDcxD                                                                  (1.58) 

                                              (1.59) 
Onda  (1.57) tənliyi aşağıdakı şəklə  düşər: 
 

(AΔ2 
1-2BΔ)= dk

T
Tc T

)(21
50 0

                                         (1.60) 

(1.60) isadəsindən Δ1 təyin edilir. 
Riyazi gözləməni optimal qiymətləndirən realizasiyaların sayı 

m+1= 1
0

T .                                                                             (1.61) 

C %-dən böyük olmamasını təmin edən sayı isə 

M+1= .1
1

T                                                                             (1.62) 

Olar. Burada k(τ) – korrelyasiya funksiyası,  D(x)-dispersiyadır. 
Neft – mədən təcrübələrində ən çox rast gələn korrelyasiya 

funksiyası aşağıdakı şəkildə olur: 
k(τ)=e-ατ                                                                                       (1.63) 
k(τ)=e–ατcosβτ.                                                                            (1.64) 

Şpakov yatağı üçün aparılan hesablamalar göstərir ki, korrelyasiya 
funksiyası k(τ)=e-0,002τ cos 0.0008τ ≈e-0.002τ olur.Yataq üçün  R=5000 m, 
αR=10.  Onda A=2;  B=400 m və Δo=200m. 

Δo-a uyğun realizasiyaların sayı m+1=5000 : 200 +1=26 quyu 
olur. 

Diskretlik addımının maksimal qiymətini taomaq üçün  qəbul 
edək ki, C=5%. Onda (1,63) düsturunda  k(τ) =e-0.002τ nəzərə alsaq, Δ1= 
600 m və realizasiyaların sayı 5000/600 +1≈10 quyu olar. Δo və 
quyuların sayını (n1=26 quyu) bilərək, layın xəritəsində qurulacaq 
çevrələrin radiuslarını tapırıq. Layın miqyasla sahəsi 2.5·10 -3 π m2-dir. 
Deməli , 26πr2= 2.5 ·10-3 və ya        r ≈ 10-2  m. İxtiyari nöqtədən 
başlayaraq layı xəritədə r1 raiuslu çevrələrlə doldurur və çevrələricn 
mərkəzində uyğun keçiricilikləri təyin edirik. 26 quyunun keçiriciliyinə 
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görə müəyyən  edilmişdir ki,  k=0.306 mkm 2, σ2=20723 və  σ=0.144 
mkm 2. Eyni qayda ilə keçiriciliyin orta qiymətini Δ1 addımı üçün də 
təyin edə bilərik. Bu halda k

~ = 0.298 mkm2; σ=0.147 mkm2. 
Qəbul edək ki, 72 quyunun əsasında təyin edilən orta keçiricilik 

layın keçiriciliyinin həqiqi qiymətidir. Bu halda quyuların sayını 3 dəfə 
(yəni 72/26) və 7 dəfə (72/10) azaltsaq keçiriciliyin orta qiymətinin 
xətası uyğun olaraq 6×100/300≈2% və  2×100/300≈0.6% olar. 

Məlumatların sayı az olduqda  (yəni α-nı təyin etmək mümkün 
olmadıqda) statistik proqnoz üsulundan və ya imitasiya  modeli 
üsulundan istifadə edilir. 

Belə model kifəyət qədər az satatistik məlumat əsasında layın 
parametrlərini və onların lay üzrə inteqral qiymətlərini proqnoz etməyə 
imkan verir. 

Fiziki hadisələri öyrənərkən  bu hadisələrə iyerarxik qaydada 
yanaşmaq lazımdır. Məsələn, meşəni tədqiq  edərkən əvvəlcə 
bütövlükdə meşəni, sonra isə onun hər kolunu öyrənmək lazımdır. 
General hər əsgərin vəziyyətini deyil , bütün bölmənin vəziyyətini 
bilməlidir. 

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda aparılan tədqiqatlar 
nəticəsində imitasiya modeli tətbiqinin mümkünlüyü  Feodorovski 
yatağının misalında göstərilmişdir. Həmin yatağın  100 quyusunun 
debiti qeydə alınmışdır. Bu quyuların debitləri (200 ÷300) 11.6 10-6m3/ 
san intervalında dəyişir. Həmin debitlərə 1÷100-dək şərti nömrələr  
(kodlar) verilir. Təsadüfi seçilən debitlərin optimal sayına əsasən 
modelin inteqral xarakteristikası (debitlərin riyazi gözləməsi və 
dispersiyası) hesablanır. Hesablama nəticələri 1.4  cədvəlində 
verilmmişdir. 

 
Cədvəl 1.4 

Modeli 
inteqral 
xarakte-
ristikası 

İxtiyari seçilmiş quyuların sayı 

10 20 30 40 50 
Həqiqi debitlərə  (Q1) və kodlaşmış debitlərə (Q2)  görə 
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 
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Riyazi 
gözlə-
mənin 
dispersi
-yası 

30 12 14 8 20 7 16 6 15 6 

Xəta % 24 15 20 8 16 6 12 6 12 6 
Quyula-
rın seçi-
lən vari-
antları-
nın sayı 

100
0 

200
0 

110
0 

110
0 

60
0 

60
0 

50
0 

50
0 

30
0 

30
0 

 
Cədvəldən göründüyü kimi,  ixtiyari seçilmiş  10 quyu üçün də 

riyazi gözləmə orta qiymətdən az fərqlənir. Ona görə də proqnoz üçün 
10 quyunun debitindən istifadə etmə  kifayətdir. Bu qayda ilə m sayda 
iztiyari quyu seçərək (m+1)-ci quyunun debiti haqqında proqnoz 
vermək olar. Beləliklə,layın istənilən parametrlərini tapmaq olar. 

Yuxarıdakı misallarda, siziki kəmiyyətlər normal, yəni Qauss 
paylanması ilə xarakterizə olunur. Lakin neft-mədən praktikasında 
prosesləri xarakterizə edən bir çox kəmiyyətlər Puasson paylanmasına 
tabe olur. Məsələn, neft quyularının debiti, neft-mədən avadanlığının 
işdənçıxma halları, nəqliyyatın hərəkətinin intensivliyi  və s. Pausson 
paylanmasına tabedir. 

Paysson paylanmasının əsas xüsusiyyəti aşağıdakından ibarətdir: 
mürəkkəb təbiət hadisələrinin xarakterizə edən göstəricilərin  öz orta 
qiymətindən iki dəfə böyük ola bilməsi ehtimalı nəzərə alınmayacaq 
dərəcədə kiçikdir. Deməli, təbiət ağacların göyə qədər uzanmaması 
qayğısına  da qalmışdır. 

Əgər yeni neft yatağında  quyu 5·10-1m3/san orta debitlə işləyirsə, 
onda ən məhsuldar quyu 10-3 m3/ san debitlə işləyə bilər. Puasson 
paylanmasına  görə bu yatağa işləyən quyların hər birində 1.50·10-3 m3 \ 
san  debit gözləmək mənasız olardı. Müxtəlif sahələrdəki quyular üzrə 
debitin paylanamasına  bir misal gətirək. (cədvəl 1.5)  
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Cədvəl 1.5 
Quyuların 
şərti 
nömrəsi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Orta 
hesa-
bı 
debit 
105 

m3/ 
sam 

Masi
mal 
debit 
10-5 

m3/ 
sam 

I sahədə 
debit, 
10-5m3 

/san 

 
13 

 
8 

 
20 

 
10 

 
12 

 
7 

 
12 

 
7 

 
15 

 
13 

 
11.7 

 
20 

II sahədə 
debit, 
10-

5m3/sam 

 
8 

 
30 

 
28 

 
15 

 
8 

 
12 

 
9 

 
14 

 
10 

 
27 

 
16.1 

 
30 

 
Hər iki halda maksimal debit orta hesabı debitin iki mislindən 

böyük deyildir. Doğrudanda  2·10-1m3/san-11.7×2-23/4·10-3m3/san-dən, 
3·10-1 m3/san – 16.1×2=32.2×10-5 m3 /san –dən kiçikdir. 

Lakin bu quyulara bir statistik yığım kimi baxsaydıq, onda orta 
hesabi debit 13.9·10-5m3/san olardı və maksimal debit (3.10-1m3/san) öz 
orta hesabi debitinin  iki mislindən  (13.9 ×2=27.8·10-5m3/ san) böyük 
alınardı. Bu, Puasson paylanmasını ihkar etmir, əksinə təhlil olunan 
məlumatların qeyri bircinsli olmasını aşkar edir. Odur ki, Puasson 
paylanmasından kənaraçıxma  halı keyfiyyətcə yeni hadisəni 
müəyyənləşdirmək üçün meyar kimi istifadə edilə bilər. Buna 
neftçıxarma prosesində tətbiq olunan yeni üsulları və texnoloji 
təkmilləşdirilmələri misal göstərmək olar. 

Bu üsuldan istifadə edərək səthi artiv maddələrin tətbiqinin 
effektivliyini qiymətləndirmək üçün nəzarət və təcrübi sahələri seçmək 
olar. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, orta kəmiyyətləri təyin etmək 
üçünaparılan hesablamaların dəqiqliyi ilk məlumatların sayından 
asılıdır.Məsələn , 40 quyunun orta debiti 0.1 dəqiliklə, 2500 quyunun 
orta debiti isə 0.01 dəqiqliklə hesablana bilər . Bu halda quyuların 
debitləri də müəyyən dəqiqliklə hesablanmalıdır. Daha doğrusu, təyin 
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olunan debitləri xarakterizə edən  ədədlərin lazımi rəqəmlər sayının 
düzgün seçilməsi əhəmiyyətlidir. Bu məqsədlə K.Çvars.  T,Qoldfarba 
istinad edərək, qiymətləndirici hesablamalar apardıqda lazımi 
rəqəmlərin sayının düzgün seçi9lməsinə baxaq. 

Hər hansı fiziki kəmiyyəti miqdarla qiymətləndirdikdə güman 
olunur ki, təyin olunan qiymət həmin  fiziki kəmiyyətin həqiqi 
qiymətinə daha yaxındır. Məsələn , tutaq ki, baxılan fiziki kəmiyyət 
üçün 43 ədədi alınmışdır. Belə halda u kəmiyyətin həqiqi qiymətini 
42.5÷43.5 arasında dəyişməsi güman edilir. 

Aşağıda lazimi sayda rəqəmi olan müxtəlif ədələrə baxaq. 43 
ədədində lazımi rəqəmlərin sayı ikidir: 43-4.3 ·10; 4300-də lazımi  
rəqəmlərin sayı ikidir.4300-4.3·101; 0.0043 ədədində də lazımi 
rəqəmlərin sayı ikidir: yəni 0.0043=4.3 ·10-3; 4301-də isə lazımi 
rəqəmlərin sayı dörddür; yəni 4301-4.301·103; 0.004301 –də də 
0.004301 – 4.301·10-3 və 1 000 000 ədədində birdir; belə ki 1 000 000-
106. 

Toglama və çıxma əməliyyatında cəm və ya fərqin 
lazımirəqəmlərinin sayı , bu əməliyyatda iştirak edən hər iki ədədin 
onluqlar işarəsinin sayına əsasən götürülür, məsəln; 

 

 1)   
9,7

8,6
1,1     2) 

9,7

841,6
1,1      3) 

8

843,6
1,1   4) 

846,6

843,6
003,0   

  5) 
397

400
3     6)  2

2

2

1097,3

100,4
1003,0  

2 və 3-cü misallarda toplama  əməliyyatında  yuvarlaqlaşdırma 
yolu ilə lazımi rəqəmlərin sayı seçilmişdir; 4-cü  misalda 0.003 –də 
lazımi rəqəmlərin sayı bir olduğu halda  cəmdə lazımi rəqəmlərin sayı 
dördə bərabər götürülmüşdür. Deməli, toplamavə çıxma əmliyyatı 
zamanı lazımi rəqəmin yerinin də əhəmiyyəti vardır.  Və 6-cı misallarda 
lazımi rəqəmlərin sayının seçilməsini aydınlaşdıraq. 

Tutaq ki, müşahidəçiyə görə otaqda  400 adam vardır: bu o 
deməkdir ki, orada adamların sayı 350÷450 ola bilər. Belə halda 
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otaqdan 3 adam getsəbelə, müşahidəçinin adamların sayını 
qiymətləndirməsi dəyişməz. Deməli, 5-ci misalda fərq kimi, 397 deyil, 
400 də götürmək olardı. Əgər 5-ci misalda göstərilən rəqəmlərəmanət 
kassasında pulgötürmə əməliyyatını ifadə edirsə, onda fərq kimi 397 
ədədi götrülməlidir. Bu eyniylə 6-cı misalada aiddir. 

Vurma və bölmə əməliyyatında hasil və ya qisməti lazımi 
rəqəmlərin sayı orada iştirak edən ədədlərdən lazımi rəqəmlərin sayı az 
olan rəqəm qədər olmalıdır. Yəni əgər lazımi rəqəmlərin sayı iki olan 
ədəd, üç lazımi rəqəmli ədədə vurulursa, onda hasili yalnız iki lazımi 
rəqəmi olmalıdır. Məsələn, 5.2×3.1=16; 5.243×3.1 + 16:  5.243 × 
0.0031=0.016: 37:9.1=4.1. 

Vurma və bölmə əməliyyatında da lazımi rəqəmlərin seçilməsi 
yuvarlaqlaşdırma ilə aparılmalıdır. 

 
 

§ 16. Məsaməli mühitin xüsusi səthi və onun 
təyin edilməsi 

Süxur nümunəsinin  vahid həcmindəki dənəciklərinin səthləri 
cəminə, süxurun  xüsusi səthi (Fc) deyilir.Süxurun dənəciklərinin 
diametrləri nə qədər kiçik olarsa, süxurun xüsusi səthi də böyük alınar. 
Dənəciklərinin ölçüləri kiçik və sıxlığı çox olan qum hissəciklərindən 
təşkil olunmuş süxurun səthi  böyük ölçüyə malik olduğundan orada 
neftin sıxışdırılması məsələsini xeyli çətinləşdirir. 

Deyilənlərdən məlum olur ki, süxurun xüsusi səthi, 
məsamələrəldən mayenin hərəkəki zamanı səthdə malekulyarqüvvənin 
yaranmaslna, əlaqəli suyun, qalıq neftin, qazın miqdarına xeyli təsir 
göstərir. Səhti-molekulyar qüvvələrin süzülməyə təsiridə məsaməli 
mühitin xüsusisəthindən asılıdır. İri dənəli süxurlardan təşkil olunmuş 
və nisbətən, böyük xüsusi səthə malik olmayan məsaməli mühitlərdə, 
səthdə yerləşən  molekulların sayı, mayenin həcmi daxilində yerləşmiş  
molekulların sayında müqayisə edilməyəcək dərəcə az olduğundan 
süzülməyə təsir göstərməyəcək. 

Beləliklə, xüsusi səth , dağ süxurlarının əsas xassələrindən biridir. 



79 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi səth anlayışının asan dərk 
olunmasına  baxmayaraq onun qiymətinin düzgün təyin edilməsi çətin 
məsələdir. Bu onunla əlaqədardır ki, məsaməli mühitin məsamələrinin 
ölçüləri on və yüz mikrondan tutmuş, milekul ölçüsü ilə müqayisə 
olunan kanallardan təşkil olunmuşdur. 

Əgər hissəçiklər eyni ölçülü kürə şəklində olsayd, onda vahid 
həcmdəki süxur hissəciklərinin səthi 

d
mFc

16                                                         (1.65) 

olacaqdır. Burada Fc-xüsusi səth, m-məsaməlilik, d-hissəciyin diametri. 
Təbii qumlar üçün xüsusi səth, onun qranulometrik tərkibinin hər 

fraksiyası üçün tapılmış xüsusi səthlərin cəmi kimi təyin edilir: 
 

Fc=
1

116
d
m

M
m                                                           (1.66) 

burada M-süxurun kütləsi; m1-baxılan fraksiyanın ketləsi; d1-
fraksiyanın orta diametri olub, aşağıdakı ifadədən tapılır: 

,
``

1
`

1
2
11

111 ddd
                                                        (1.67) 

Burada d`, d1``ələyin deşiyinin iki yaxın standart ölçüsüdür. 
Prof. K.Q.Orkinin apardığı təcrebələrə əsasən mexaniki tərkibə 

görə (1.66) ifadəsi ilə hesablanan xüsusi səthə, dənəciklərin qeyri-
kürəşəkilli olmasını nəzərə alan düzəliş əmsalı α əlavə edilməlidir.Belə 
düzəliş əmsalı  α=1.2÷1.4 arasında dəyişərək xüsusi səthi artırır, α-nın 
kiçik qiyməti hamarlanmış dənəciklər üçün, böyük qiyməti isə kələ-
kötür dənəciklər üçün götrülür. 

(1.66)  ifadəsindən istifadə edib, real süxurlar üçün xüsusi səthlə 
onun digər fiziki xassələri arasında əlaqəni göstərmək olar. Bunun üçün 
qeyri bir cinsli real süxur, onunla ekivalent fiktiv süxurla əvəz olunur. 
(1.65) və (1.66) düsturlarının müqayisəsindən aşağıdakı ifadələr tapılır.  

11 / dm
Mde    və   

e
c d

mF )1(  
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Xüsusi səthi hidravlik radiusla  (R) ifadə etmək olar. 
 

;
16 m
md

R e     .
R
mFc  

Məlumdur ki, hidravlik radius ,məsaçəli kanalların en kəsiyi 
sahəsinin onun perimetrinə nisbətən bərabər olduğundan  Kk  radiuslu 
dairəvi kanallar üçün 

2
kR

R ,  
k

c R
mF 2                                                              (1.68) 

olduqda  ideal süxur modeli üçün Darsi və Puazeyl ifadələrinin 

müqayisəsindən alınan 
m
kRk

22  qiymətini  (1.68) düsturunda yerinə 

yazsaq alarıq; 

.
2k

mmFc                                                                           (1.69) 

(1.69) ifadəsindən məlum olur ki, süxurun xüsusi səthi 
məsaməlilik əmsalından və keçiricilikdən asılıdır. Belə ki, məsaçələrin 
radiusu və keçiricilik əmsalı nə qədər kiçik olarsa, süxurun xüsusi səthi 
bir o qədər böyük alınar. (1.69) ifadəsi,  keçiriciliyin məsaməlilikdən, 
xüsusi səthdən və məsaməli mühitin strukturundan asılılığını göstərən 
Kozeni-Karman düsturunun xüsusi halıdır. Ümumi halda Kozeni-
Karman düsturu aşağıdakı şəkildə yazılır: 

 

22

3

lF
mk

c
,                                                                           (1.70) 

burada  l -kanalların orta statistikuzunluqlarının süxur nümunəsinin 
uzunluğuna nisbətinigöstərən əmsal  ( l > 6 olur); η-məsaməlikanalların  
formasını nəzərə alan əçsal olub, 2÷3 arasında dəyişir. 

Məsaməli mühitin xüsusi səthini təyin etmək üçün yuxarıdakı 
ifadələrdən əlavə statistik, adsorbsiya, mayenin süzülməsi, radioaktiv bə 
s. üsullardan da istifadə edilir. 
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Statistik üsulla xüsusi səthin təyin edilməsi üçün məsaməli 
mühitin ixtiyari en kəsiyinin n dəfə böyüdülmüş 
mikpofotoqrafiyasından istifadə olunur. Bu foto şəklinə uzunluğu α 
olan iynəni ixtiyari surətdə bir neçə dəfə atırlar, iynə ucunun 
məsaməliliyin daxilinədüşmə sayını n1,  yinənin məsaməliliyin 
sərhədini kəsdiyi halların sayını n2 hesablayırlar. Xüsusi səth aşağıdakı 
ehtimal nəzəriyyəsindən çıxarılan ifadə ilə tapılır: 

n
an
mnFc

1

24  

Adrosbsiya üsulu ilə xüsusi səthin təyin edilməsi süxur səthinin 
maye və qaz hissəciklərini özündı adsorbsiyaetmə qabliyyətinə malik 
olmasına əsaslanır. Adsorbsiya olunan maddənin miqdarına (daha 
doğrusu onun malekullarının sayına görə) və həmin maddənin bir 
atomuna  düşən sahəyə görə xüsusi səth hesablanır. Bu üsuldan istifadə 
edildikdə xüsusi mürəkkəb cihazlar və yüksək ixtisaslı icraçılar tələb 
edildiyindən geniş yayılmamışdır. 

Mayenin süzülməsi üsulu ilə xüsusi səthin təyin edilməsi də çox 
geniş yayılmışdır. Bunun üçün ən əvvəl keçiricilik, sonra isə Kozeni-
Karman ifadəsindən xüsusi səth təyin edilir. 

Xüsusi səthlər başqa üsullarla da təyin edilər bilər. 
 

§ 17.  Çatlı süxurların xassələri 
Bir çox yataqlarda sənaye miqyaslı neft ehtiyatı çatlı-məsaməli 

mühitdə yerləşir. 
Çatlı süxurları 2 qrupa ayırmaq olar: 

          1) təmiz çatlı süxur.Belə süxurlarda çatların həcmi layın əsas 
tutumunu təşkil edir və süzülmə də həmin çatlarda baş verir.Belə 
süxurların məsamələrində yerləşən neft, su və s. hərəkətsiz qalır; 

  2) qarışıq növ süxurlar. Bu cür çatlı süxurlara çatlı-məsaməli 
süxurlarda deyilir.belə süxurlarda layın əsas ehtiyyatı məsamələrdə 
yerləşir, quyudibinə neft, su və qaz məsamələrlə əlaqədə olan çatlar 
üzrə hərəkət edir. 

  Çatlı süxurları xarakterizə edən əsas parametrlərdən biri çatlılıq 
əmsalıdır (bunu bəzən çatların məsaməliliyi də adlandırırlar). 
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Nümunədəki çatların həcminin  (V1) nümunənin tam həcminə (Vo) olan 
nisbətinə çatlılıq əmsalı deyilir. 

 

m ç=
oV

V1 . 

Məsaməlilik əmsalı, adətən, faizlə ifadə edilir. Çtlı məsaməli 
süxurlarda iki növ təbii boşluq olur: 

a) adi qum  dənəciklərindən təşkil olunmuş  süxurlarda olduğu 
kimi dənəciklərarası məsaməlilik-buna ilk məsaməlilik də deyilir; 
          b) müxtəlif səbəblərdən əmələ gəlmiş şatların  yaratdığı 
məsaməlilik – buna ikinci məsaməlilik də deyilir. Bu cür çatlı 
süxurlarda boşluqların ölçüləri adi məsamələrindən çox  böyük 
olduğundan, onlarda süzülmə prosesi üçün şərait yaranır. 

Deyilənlərə əsasən, Q.İ.Barenblatt, J.P.Jeltov, İ.N.Koçina 
tərəfindən belə çatlı-məsaməli süxurlara, iki müxtəlif miqyaslı 
məsaməli mühitin cəmi kimi baxılmaı fikri irəli sürülmüşdür (şəkil 
1.35) Çatla rsistemi1 vəməsaməli bloklar sistemi 2 ilə göstərilmişdir. 
Çatlı-məsaməli süxurlar üçün çatlılıq əmsalından  (mç)  əlavə 2-ci mühit 
üçün məsaməlilik əmsalı da məlum olmalıdır. Onda çatlı-məsaməli 
mühitin ümumi məsaməliliyini hesablamaq üçün mç-ın üzərinə 
məsaməli mühitin m-ni əvlavə etmək lazımdır. 

Çatlı mühitlər üçün digər mühit parametr, çatların sıxlığıdır. Süxur 
nümunəsindəki çatların müstəvilərinin narmaları kəsən çatlar sayının  
(n) normaları uzunluğuna   (l) olan nisbətinə çatların sıxlığı deyilir. 

ξ=
l
n  və uzunluq vahidinin tərs ölçüsü ilə ifadə edilir. 
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Şəkil  1.34                                  Şəkil   1.35 
 
 Əgər süzülmə sahəsində çatlı laya, təkcə üfiqi yerləşmiş eyni 

aralanma dərəcsinə malikvə bir-birindən bərabər uzunluqda duran çatlar 
sistemi kimi baxılsa, onda onların sıxlığı çatların layın vahid qalınlığına 
düşən sayı ilə ölçüləcəkdir. Çatlılıq əmsalı 

 

mç- asb
pas

V
V

o

1 ξ                                                             (1.71) 

Olacaqdır. Burada δ-aralanma dərəcəsi; α ,s-nümunin xarakterik 
ölçüləri; b-qalınlıqdır (şəkil1.34). 

Əksər hallarda çatlı laylar üçün bir-birinə perpendikulyar olan iki 
şaquli çat sistemi xarakterik hadıl. Belə süxur aralanma dərəcəsi və 
sıxlığı eyni olan, bir-birinə perpendikulyar iki çatlı sistem kimi təsəvvür 
edilə bilər.bu halda mç=2ξδ olacaqdır. Aralanma dərəcəsi və sıxlığı eyni 
olan bir-birinə perpendikulyar üç çatlı sistem üçün isə  mç=3ξδ olur. 

 
mç=ήξδ                                                                                 (1.72) 
burada  ή-süxurda yerləşən çatlı sistemin həndəsi quruluşundan aslı 
ölçüsüz kəmiyyətdir. 

Çatlı məsaməlilik əmsalı, adətən  (0.1÷1) %-dən çox olmur. Çatlı 
süzülmə sürəti (υ) ilə orta sürət  (u) arasında əlaqə aöağıdakı ifadə ilə 
göstərilir: 
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υ = mçu.                                                                                (1.73) 
Aralanma dərəcəsi  δ olan çatda u  sürəti üçün məhşur Byssinesk 

düsturunu yazaq: 
 

u=-
dl
dp

12

2

                                                                          (1.74) 

(1.72) və (1.73) ifadəsinə əsasən aşağıdakı düsturu yazmaq olar: 
 

dl
dp

12

3

                                                                     (1.75) 

(1.75) ifadəsi ilə süzülmə sürətinin Darsi qanunu müqayisə etsək, 
izotrop şatlı lay üçün küçiricil əmsalını tapmaq olar: 

 kç= .
12

3

 

Çatların keçiriciliyi  (1.5÷4) mkm2-ə çatır. 
Çatlı-məsaməli mühit isə ümumi küçiricilik iki keçiriciliyin-

məsaməli və çatlı mühitlərin keçiriciliyi əsasında tapılmalıdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, çatlı süxurların parametrləri, süxur 

nümunələri və şliflərlə təyin edilir. Şliflərin mikroskopik tədqiqində 
keçiricilik, məsaməlilik və cıxlıq aşağıdakı ifadələrlə tapılır: 

kç = s
l3

:  mç = 3
l ;  

s
l , 

burada l-şlifdəki çatın uzunluğu, s-şlifin sahəsidir. 
Çatlı layların parametrlərinin tapılması üçün geoloji, geofiziki və 

hidrodinamik tədqiqat üsullarından da istifadə edilir. Çatlı layların 
parametrlərinin bu üsullarla təyin edilməsinə böyük üstünlük 
verilməlidir. 
 

§ 18.  Çatlı suxurların faza və nisbi keçiricikləri 
 
 Məsaməli mühitin faza və nisbi keçiriciliyinin əhəmiyyəti, 
onların təyin edinmə üsulları haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz, çatlı 
mühitdəki faza və nisbi keçiriciliyə də aiddir. Çatlı suxurlarda faza 
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keçiricilik asılılıqlarını öyrənmək üçün bir çatda iki fazalı mayenin 
hərəkətinə baxaq. Tutaq ki, çatın mərkəzi ilə neft, kənarları ilə su 
hərəkət edir. Stasionar axın halında neftlə suyun hərəkətini öyrənmək 
üçün aşağıdakı diferensial tənlikləri yaza bilərik: 

      .d      ,d

2
2
2

2

1
2
1

2

l
p

dy
v

l
p

dy
v  (1.76) 

Burada 21,rr suyun və neftin cari sürətləri; 21, su və neftin 
özlülükləri; h,l – çatın aralanma dərəcəsi və uzunluğu; p suxur 
nümunəsi uclarındakı təzyiqlər fərqidir. 
 Bu tənliklər üçün aşağıdakı sərhəd şərtlərini yazaq: 

)()(    ;0)( 12111 hrhrhr  

,0;
0

21
1

2
2

1

1

yhy
hy dy

dv
dy
dv

dy
dv    (1.77) 

burada h1 – neft qatının qalınlığıdır. 
 (1.76) diferensial tənliklərini (1.77) sərhəd şərtlərinə görə həll 
edib, nisbi keçiricilik üçün aşağıdakı ifadələri alırıq: 

 ;5,15,01     ;)5,11(5,1 1
3
1

*
11

2
00

*
2 RR  (1.78) 

burada 21, çatın neft və su ilə doyma dərəcəsi 
1

2
0  dir. 

 
 

Şəkil I. 36 
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 (1.78) ifadələrindən 2 ilə *
1R  və *

2R  arasında qurulmuş 
asılılıqlar I.36 şəklində göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, 

)( 2
*
1 fR  və )( 2

*
2 fR əyriləri xarakter xarakter etibarilə 

məsaməli mühitin nisbi keçiricilik əyriləri ilə eynidir. E.S.Romm 
laboratoriya şəraitində çatlı mühitin nisbi keçiriciliyini tapmaq üçün 
aşağıdakı təcrübəni qoymuş və bir-biri ilə əlaqəsi olmayan paralel çatlar 
sistemində (aralanması 10-20 mk-dək) su və kerosin qarışığının 
hərəkətinə baxmışdır. Aparılan təcrübələrə əsasən çatlı mühit üçün  *

1R  
və *

2R  ifadələri düz xətt şəklində alınmışdır. Buna səbəb təcrübənin bir-
biri ilə əlaqəsi olmayan çatlar sistemində aparılmasıdır. Əgər su və 
kerosin qarışığının bir çatda hərəkətinə baxılsaydı, onda nisbi keçiricilik 
I.36  şəklindəki əyrilərə oxşar alınardı.  
 Bu səbəbdən çatlı mühitdə faza əyrilərini almaq üçün xüsusi 
təcrüdələr qoyulmalıdır. 
 

§ 19. Suxurların mexaniki xassələri 
 

 Neft və qaz yataqlarının istismsrı və işlənməsi prosesində layları 
təşkil edən suxurların mexaniki xassələrini – elastiklik, sıxılma və 
dagılmaya möhkəmlik, qalıq deformasiyası, plastiklik və s. xassələri 
bilmək lazımdır. 
 Məlumdur ki, laydan quyu dibinə mayenin hərəkətini təmin edən 
enerji mənbələrindən biri də layı dəşkil edən suxurların, habtlə maye və 
qazın elastik enerjisidir (bu enerji elastik su və qaz basqı rejimlərinin 
əsas hərəkətetdirici qüvvəsidir). Bundan başqa, layi təşkil edən 
suxurların və laydakı mayenin elastiklik xassələrı, təzyiqin layda 
paylanma sürətinə təsir göstərir. təzyiqin layda paylanma sürətini, suxur 
və mayenin elastiklik xassələrıni bilməklə layın keçiriciliyi və başqa 
parametrləri haqqında mühakimə yürütmək olar. 
 Quyudibi zonaya süni təsir üsullarının effektivliyini təmin etmək 
üçün suxurların elastik xassəsi ilə yanaşı, onların sıxılmaya və 
dartılmaya möhkəmliyini də bilmək lazımdır. Məsələn, layların 
hidravlik yarılması, dağ təzyiqindən kiçik təzyiqlərdə baş verir. Buna 
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səbəb layın açılması və istismarı prosesində plastik xassəyə malik 
gillisuxurların qyuyua daxil olub, layın tavan hissəsində boşluqlar 
yaratmasıdır. Nəticədə, quydibi zonada lay suxurları müəyyən dərəcədə 
dağ təzyiqinin təsirindən azad olur. Təbiidir ki, belə şəraitdə uxurların 
yarılmasını təmin etmək üçün lazım olan təzyiq, dağ təzyiqindən kiçik 
olacaqdır. Bu hadisəni ilk dəfə akad. S.A.Xristianoviç izah etmişdir. 
 Məlumdur ki, məhsuldar laya düşən dağ təzyiqinin azaldılması 
ilə suxurun keçiriciliyini artırmaq olar. Bu nöqteyi – nəzərdən 
S.A.Xristianoviç, A.X.Mirzəcanzadə və onların elmi əməkdaşları yeni 
üsul təklif etmişlər. Həmin üsulda qoruyucu kəmərdə və sement 
halqasında perforasiya, yaxud torpedləmə ilə layın plastik qatı 
qarşısında onun yuyulması üçün pəncərə açılır və buradan plastik qat 
yuyulur, lazımi həcmdə boşluq yaradılır. Boşluq yaradıldıqdan sonra 
maye sütununun təzyiqini azaltmaqla, süni yaradılmış boşluğa düşən 
əks-təsir azaldılmış olur. Əkstəzyiqin azaldılması ətraf suxurların 
daşılmasına səbəb olur. Plastik suxuru çıxarmaq şərtilə ardıcıl olaraq 
boşluğa düşən təzyiqi azaldıb-artırmaqla dağ təzyiqini böyük həddə 
azaltmaq mümkündür. 
 Lay şəraitində suxurların mexaniki xassələrini müəyyən edən 
amillər aşağıdakılardır: 1) cuxurların yatma dərinliyi – bu, dağ təzyiqini 
təyin edir; 2) yatağın tektonikası- bu, suxurların məruz qaldığı 
gərginliklərin xarakterini və intensivlik dərəcəsini təyin edir; 3) 
ctratoqrafik yatım şəraiti; 4) lay təzyiqi, layın maye, qaz və su ilə 
doyma dərəcəsi. 
 Suxurlarda gərginlikli vəziyyət onların üzərində yatan layların 
ağırlıq qüvvəsinin təsirindən yaranır. Suxurların gərginlikli vəziyyət, 
onların yatma dərinliyindən və mexaniki xassələrindən asılıdır. Belə ki, 
ilk şəraitdə suxurlar, yuxarıda yatan layların ağırlığından yaranan xarıci 
təzyiqlə suxurda əmələ gələn gərginliklərin təsiti altında müvazinətdə 
olur. Suxurda yaranan gərginliklər üfüqi və şaquli istiqamətdə ayrılmış 
toplananlardan ibarətdir. Bu halda şaquli istiqamətdəki toplanan 
   ,gHz     (1.79) 
üfiqi istiqamətdəki toplananlar isə  

,gHnyx    (1.80) 
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olacaqdır. Burada n – yana təzyiq əmsalı; -suxurun sıxlığı; g- 
sərbəstdüşmə təcili; H-dərinlikdir. 
 n əmsalı plastik və axımlı növ suxurlar üçün vahidə bərabər, 
başqa suxurlar üçün isə vahiddən kiçik olur. Yana təzyiq əmsalının 
təxmini qiymətini aşağıdakı kimi tapmaq olar. 
 

 
 

Şəkil I. 37 
 
 Suxurun kubşəkilli elementlər həcminə elastik cism kimi baxaq 
(şəkil I.37). Onda bu elementin oxlar istiqamətində nisbi deformasiyası 
aşağıdakı ifadələrdən tapıla bılər: 

,)(1
zyxx E

 

,)(1
xzyy E

   

   (1.81) 

,)(1
yxzz E

 

Burada E- Yunq modylu; zyx ,, oxlar üzrə normal ğərğinliklər; 
Puasson əmsalıdır. 

 Qəbul edək ki, çökmə suxurların əmələgəlmə prosesində 
suxurlar ancaq şaquli istiqamətdə sıxılır (yəni nisbi deformasiya sıfırdan 
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fərqlidir), üfüqi istiqamətdə isə sıxılma yoxdur (nisbi deformasiya 
sıfırdır), onda: 
   0yx      (I.82) 
olur. Bu şərtə əsasən (I.81) ifadəsindən alınır: 

   zyx 1
    (I.83) 

(I.79),  (I.80) və  (I.83)  ifadələrinin müqayisəsindən yana təzyiq əmsalı 

1
n  tapılır. 

 Tutaq ki, suxurlar üçün Puasson əmsalı 3,0 . Onda  

zyx 43,0    (I.84) 
olur. I.6 cədvəlində  isə müxtəlif suxurlar üçün Pyasson və yana təzyiq 
əmsallarının qiymətləri verilmişdir. 
 
                  Cədvəl 1.6 

Suxur növü  n  
Qum 0.28 0.40 
Gilli qum 0.31 0.45 
Qumlu gil 0.37 0.60 
Gil 0.41 0.70 

  
 

(I.84) ifadəsindən suxurların mürəkkəb gərginlikli vəziyyəti 
üçün istifadə etmək olmaz. Həmin ifadədən görünür ki, müəyyən 
dərinliyə qədər suxurlarda yaranan şaquli istiqamətli gərginliklər 
hidrostatik qanunla təyin oluna bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yer qabıgında baş verən mürəkkəb 
tektonik proseslər nəticəsində bəzən üfüqi istiqamətdəki gərginliklərdən 
bir neçə dəfə fərqli olması hallarına da rast gəlinir. 
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§ 20. Suxurların gərginlikli vəziyyətinə təsir edən amillər 
 
Neft və qaz laylarının işlənməsi və istismarı prosesində suxurun 

gərginlikli vəziyyətinə bir çox amillərin təsiri olur. 
Layı quyu vasitəsilə açdıqdan sonra bu zonada suxurların 

başlanğıc gərginlikli vəziyyəti dəyişir. Belə ki, əgər layın quyudibindən 
daha uzaq nöqtələrindən daha uzaq nöqtələrində suxurlar hərtərəfli 
sıxılma gərginlikli vəziyyətindədirsə, quyudibinə yaxınlaşdıqca onlar 
bir ox boyunca sıxılma vəziyyətinə məruz qalırş. Ona görə də plastik 
xassəli suxurların quyudibinə axması və yer üzərinə çıxarılması 
nəticəsində dağ təzyiqinin quyudibi zonasında qismən azalması baş 
verir. Beləliklə də, layın quyularla açılması, onun təbii gərginlikli 
vəziyyətində anomal zonaların yaranmasına səbəb olur. Müəyyən 
edilmişdir ki, anomal zonaların ölçüləri quyunun diametrindən bir neçə 
dəfə böyük olur. Belə zonaların yaranması, layın məhsuldarlıq 
göstəricilərinə təsir edir. 

Ən sadə halda, quyudibi zonaya qalın divarlı bircins və elastik 
slindrik cism kimi baxa bilərik. Onda bu cisimdə gərginliklərin 
paylanması məsələsi Ləme məsələsinə gətirilir (müstəvi deformasiya 
məsələsi şəkil I.38). 

 
Şəkil I.38 
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Materiallar müqavimətindən məlum olduğu kimi: 

22     ,
r
Dc

r
Dcr  

burada ,r  gərginliyin normal və toxunan toplananları; ,r  
polyar koordinatlar; Dc, inteqral sabitləridir. İnteqral sabitləri 
aşagıdakı sərhəd şərtlərindən tapılır: 
r=rc olduqda qqr pp (  quyudibi təzyiqdir) 
r=  olduqda isə  (  ddr PP dağ təzyiqi olub, Hg  a 
bərabərdir). 
 Bu şərtlər əsasında )  (*   ,  2 HgprDHgc rc  alınır. 
Beləliklə: 

,))(  (  2

r
r

HgHg c
rr  

.))(  (  2

r
r

HgHg c
r  

 Quyunun divarında əmələ gələn toxunan gərginliyi r=rc 
şərtindən tapa bilərik: 

 rHg  2 . 
            Deməli 0qp  olduqda quyunun divarında yaranan sıxıcı 
toxunan gərginlik dağ təzyiqindən iki dəfə böyük olur. Bu o deməkdir 
ki, quyudibi zonada kifayət qədər möhkəmliyə malik olmayan suxurlar 
toxunan gərginliyin təsiri nəticəsində öz mayeburaxma qabiliyyətini 
pisləşdirə bilər. 
 Təhlildən görünür ki, lay quyu ilə açıldıqdan sonra suxurların 
təbii gərginlikli vəziyyəti pozulur. Bu hadisə quyuların və ya layın işini 
xarakterizə edən göstəricilərə böyük təsir göstərir. Bu, layın 
keçiriciliyinin və məsaməliliyinin azalmasına səbəb ola bilər. Suxurun 
gərginlikli vəziyyətinə, quyudibi zonada temperaturun dəyişdirilməsi ilə 
də təsir etmək mümkündür. Tutaq ki, suxur kvars qumlarından və 
sementləşdirici maddələrdən, yəni müxtəlif genişlənmə əmsalına və 
Yunq moduluna malik maddələrdən ibarətdir. Belə süxurda istiliyin 
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təsirindən əmələ gələn gərginlikləri hesablamaq üçün aşağıdakı  iki 
sxemə baxmaq. Fərz edək ki, süxurun elementləri paralel və ardıcıl 
birləşmişdir (şəkil 1.39). Qəbul edək ki, süxurun elemntləri yuxarı 
hissədən tərpənməz bərkidilmiş, aşağıda isə bir-birilə əlaqədardır. Bu 
sistemi T  qədər qızdırdıqda II-II kəsiyi L qədər uzanacaqdır. Tutaq 
ki, 1 maddəsinin genişlənmə əmsalı, 2 maddəsindən böyükdür.  

 
 

Şəkil (I.39.a, b) 
 
Onda 1 maddəsi sıxılacaq, 2 maddəsi isə dartılacaqdır (şəkil  I.39.a.).  
II-II kəsiyi müvazinətdə olduğundan 2 maddəsini dartan 2F  qüvvəsi 1 
maddəsini sıxan 1F  qüvvəsinə bərabər olacaqdır. 

Deformasiya tənliyi aşağıdakı kimi yazılır 
 

11L                                                                             (1.85) 

22L                                                                               (1.86) 
Burada 1l  və 2l  - 1və 2 maddələrinin   T  temperaturunda sərbəst 
uzanması; 1  - 1 maddəsinin 1F  qüvvəsi təsirindən qısalması ; 2   - 2 
maddəsinin  2F  qüvvəsi təsirindən uzanması;  - ümumi uzanmadır. 

Məlumdur ki,  
Tlal 111                                                                               (1.87)     
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 Tlal 222                                                                              (1.88) 

11

11
1 SE

lF                                                                                    (1.89) 

22

22
2 SE

lF                                                                                   (1.90) 

(1.85) və  (1.86) tənlikləri (1.87) – (1.90) düsturuna görə aşağıdakı 
şəklə düşər: 

11

11
11 SE

lFTla                                                                       (1.91)  

22

22
11 SE

lFTla                                                                      (1.92) 

Bu tənlikləri hədbəhəd toplayıb FFF 21  olduğunu nəzərə 
alsaq 

1122
2

1

2121
2

1
1

sEsE
l
l

ssETEa
l
la

F . 

Beləliklə, 1və 2 maddələrindəki gərginlik: 
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1122
2

1

2212
2

1
1

1

sEsE
l
l

sETEa
l
la

                              (1.93) 

 

1122
2

1

1212
2

1
1

2

sEsE
l
l

sETEa
l
la

                                               (1.94) 

Süxurun tərkibindəki 1 maddəsi kvars dənələri 
)105,8.\110)37.175,0(( 10

1
05

1 PaECa    2 maddəsi isə 
əhəngdaşı  (α2=(0,5-0,9)·10-5 1/ 0C, E2 = (4÷ 7)·1010 Па) və ya gips (α2 
=0,22·10-5 1/ 0C, E2=(0,6-1,4)·1010 Па), yaxud gil (α2=0,38 · 10-5 1/ 0C, 

E2= 0,3 · 1010 Па ) olduqda , habelə, 10
2

1

l
l  və 21 ss  olduqda 

temperaturun 100 0C dəyişməsi nəticəsində yaranan gərginliklər uyğun 
olaraq  σ = (160 ÷ 710 )·105 Па ; σ = (160 ÷ 300 ) · 10 Па olar. 

Bu gərginlikləri süxurun möhkəmliyi xarakteristikaları  ilə 
müqayisə etsək deyə bilərik ki, temperatur təsirindən süxurun lokal 
əlaqələrində mikrodağılma  baş verə bilər. 

İndi isə süxuru təşkil edən maddələrin  daha kip yerləşdiyi hala 
baxaq. Bunun üçün süxuru təşkil edən maddələrin ardıcıl birləşməsinə 
nəzər salaq (1.39, b) . Birləşmədə süxurun aşağı və yuxarı hissələri 
bərkidilmiş qəbul edilir. Bu halda  021  olur Bundan başqa: 

.; 222111 ll  
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Uyğin maddələrdəki gərginlik 

22
2

1
11

2212
2

1
1

1

sE
l
lsE

sETEa
l
la

                                                       (1.95) 

22
2

1
11

1212
2

1
1

2

sE
l
lsE

sETEa
l
la

                                                       (1.96) 

(1.93) və (1.94) ifadələri (1.95) və (1.96) ifadələri ilə müqayisə etsək 
görərik ki, ən böyük gərginlik, süxurun elementləri kip düzüldükdə 
alınır. 

Süxurun gərginlikli vəziyyətinə temperaturun təsiri xassəsindən 
termik üsulların tətbiqində etmək olar. 

§ 21. Süxurların elastiklik xassələri 

İstismar prosesində layların deformasiyaya məruz qalması lay 
təzyiqinin azalması və ya artması (süni  təsir nəticəsində) ilə izah 
olunur. Lay təzyiqi ( P1 ), süxura düşən dağ təzyiqinin  (P2) müəyyən 
qədər azaldır . Onda süxura düşən effektiv təzyiq (P3) aşağıdakı kimi 
tagılır: 

P3 = P2 - P1                                                                                    (1.97) 

İstismar prosesində lay təzyiqinin azalması ilə süxura 
düşəneffektiv təzyiq artır və məsamələrin həcmi azalır. 
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Qey etmək lazımdır ki, süxurun hissəcikləri arasında olan 
sementləyici maddələr, məsamələr həcminin azalmasına  mənfi təsir  
göstərir . lakin, məsamələrin həcminin azalmasını təyin edən əsas amil, 
süxura düşən effektiv təzyiqdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, neft yataqlarında  layların məsamə 
həcminin lay təzyiqindən asılı olaraq dəyişməsi Huk qanununa tabedir. 

Məlumdur ki. Süxur nümunəsinin müumi həcmi  (V), onu təşkil 
edən hissəciklərin  həcmi (Vc) ilə, məsamələrin (Vm) həcminin cəminə 
bərabərdir. Süxur nümunəsinə düşıən orta gərginliklə  σ süxurdakı lay 
təzyiqinin  р1 təsiri nəticəsində bu üç həcm dəyişəcəkdir. Ona görədə 
süxurun həcmi deformasiyası Huk qanununa görə üç cür sıxılma  əmsalı 
ilə xarakterizə olunacaqdır: 

,1

p
H p

V
V

                                                   (1.98) 

,1

pc
c p

V
V

                                                (1.99) 

,1

pM
M p

V
V

                                                   (1.100) 

burada McH ,,  süxur nümunəsinin, hissəciklərinin və 
məsamələrin, hissəciklərinin və məsamələrin həcmi sıxılma əmsalıdır. 
Hərtərəfli sıxılma şəraitində həcmi deformasiya    p -dən  və p-
dən asılıdır.Belə ki p  gərginliyi, süxur nümunəsinin  p təzyiqi ilə 
süxur hissəciklərinin deformasiyasını müəyyən edir. (1.98)-(1.100) 
ifadələrinə görə süxur nümunəsinin məsamələri və süxur hissəciklərinin  
nisbi elastik deformasiyaları belə hesablanır. 
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dppdd
cHV

    V ,                                           (1.101) 

,)(
)1(

1 dppd
mV

dV
cc

c

c                                     (1.102) 

,)( dppd
V
dV

cM
M

M                                                (1.103) 

cH  və M  arasında aşağıdakı asılılığı yazmaq olar: 

cMH m                                                                         (1.104) 

B.H.Шулкачев-ə görə neft və qaz yataqlarının istismarında  ən çox 
istifadə olunanan və elastik lay rejimi nəzəriyyəsində xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən kəmiyyət, layın həcmi elastiklik əmsalıdır: 

Hm
dp
dV

V
1                                                               (1.105) 

(1.103 )və (1.104) ifadələrində alırıq: 

cM m
dp
dm )1(                                                        (1.106) 

 əmsalı c  halında p təzyiqini dəyişməklə tapmaq olar. Onda 
(1.106) ifadəsi aşağıdakı şəkildə olup:  

)( cMm                                                                  (1.107)  

dp
dm M|                                                              (1.108) 
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(1.107)-(1.108) ifadələrindən M  məlum olduqda c -ni tapmaq 
olar.Bəzi süxurlar üçün məsamələrin sıxılma əmsalı 1.7 cədvəlindı 
verilmişdir. 

Cədvəl 1.7 

 

Süxurlar 

 

Süxur məsamələlərinin sıxılma əmsalı 

HmM |10, 29  

σ 
=8
мП

а,
 

Н
=3

-5
·1

02  
м

 

σ 
=1

6 
м 
П
а.

 
6 -

10
 1

02 
м 

σ 
= 

32
 м

 п
а.

 
13

-2
0 

·1
02  м

   

σ 
=6

4 
м 
П
а.

 
25

-3
0 

·1
02 м

 

σ 
=9

6 
мП

а.
 

40
 -6

0·
10

2 м
  

Gil ilə 
sementlənm
iş qumlar 

Gil 
karbonat ilə 
sementlənm
iş qum və 
alevrolit         

Çox 
gillənmiş 
arxilitlər 

1.15 

2.35 

 

2.45 

0.95 

1.5 

 

1.45 

0.45 

0.70 

 

0.75 

0.35 

0.32 

 

0.32 

0.25 

- 

 

- 

Bir çox süxurlar üçün β-nı təyin edərkən βc-ni nəzərə almaq da 
olar. Məsələn, Kvars və Kalsitin sıxılma əmsalı təzyiqin 200 м Па  
qiymətinədək az dəyişir və bu təzyiqlərdə uyğun olaraq kvars üçün  
βc=(0.030 -0.035) ·10-9 m2/ H, kalsit üçün βc =0.025) ·10-9 m2/ H, 
dolomit üçün  βc =0.12  ·10-9 m2/ H və əhəng daşı üçün  βc =(0.25-0.27) 
·10-9 m2/ H. 
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β  -nın lay şəraitindəki qiyməti süxurun lay təzyiqinə uyğun 

gərginlik vəziyyətinin 
dp
d  xarakterizə edir. 

dp
d  ifadəsi layın 

dərinliyindən, süxuru başlanğıc gərginlikli vəziyyətindən, elastik 
xassəsindən və s. Asılıdır. ən sadə halda yazmaq olar. 

.1
1

21
3
2

cm

c

mv
v

dp
d  

В.М. Добрынинин hesablamasına görə  0
M

c

m
÷1 və Puasson 

v = 0.2 olduqda 
dp
d =0.25÷0.5-ə də dəyişir. 

1. 6 cədvəlindən göründüyü kimi, məsamələrin sıxılma əmsalı β m 
əsasən effektiv təzyiqdən asılıdı. Belə ki, layın həcmi elastiklik əmsalı 
təzyiqin 0·100 мПа-dək dəyişməsində (0.3-3)·10-10 m2 /H həddində 
dəyişir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, çatlı süxurların sıxılma  əmsalından 
böyük olur. 

1.8 cədvəlidə Şimali Qafqaz elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən 
müəyyən edilmiş Qroznı yataqlarındakı (İlk işlənmə dövrünə uyğun 
olan ) çatlı mühitin həcmi elastiklik əmsalı və çatların sıxılma əmsalı 
verilmişdir. 
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Cədvəl  1.8 

Yataqlar Dağ 
təzyiqi,мП
а 

Lay 
təzyiqi
, мПа 

Çatlı 
mühitin 
həcmi 
elastikli
k 
əmsalı,     
10 M2/H 

Çatlı 
mühitin 
məsaməliliy
i % 

Çatları
n 
sıxılma 
əmsalı 

108M2 / 
H 

Qarabulaq- 
açalukin 
şimal-qərb 
sahəsi             

cənub-şərq 
sahəsi      

Zamanqul  

Malqobek-
Мoznesensk
-
Aliyurtovski 

Xayan-Kort 
(Qərb sahə) 

53.1 

 

 

53.1 

52.0 

72.0 

 

88.5 

33.3 

 

 

33.3 

34.3 

48.4 

 

54.5 

0.6-0.7 

 

 

0.3-0.4 

2.5-1.5 

0.48-
0.54 

 

0.5 

0.6 

 

 

0.41 

0.18 

0.75-1.3 

 

0.58 

1.07-
1.23 

 

 

0.71-
0.95 

1.3-
2.15 

0.41-
0.64 

 

0.92 

Layların gərginlikli vəziyyətinə onun yatım (meyl) bucağının da 
təsiri böyükdür. Belə ki, maili laylarda anomal lay təzyiqinə rast gəlinir. 

Məlumdur ki, lay təzyiqinin qiyməti praktiki olaraq hidrostatik 
təzyiqə bərabər götürülür. 10m su süt. 1 atm ərabər olduğundan lay 
təzyiqinin  qiymətini bilmək üçün təkcə layın  yatım dərinliyini bilmək 
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kifayətdir. Məsələn, 1000m dırinlikdə lay təzyiqi 10 м Па, 2000 м-də  
20 м Па və s. qəbul edilir. Belə ki , lay təzyiqinin bu cür tapılmış 
qiyməti ilə ölçülmüş qiyməti arasında  fərq, adətən, az olur. Lakin maili 
laylarda lay təzyiqinin həqiqi qiyməti, hidroctatik təzyiqdən xeyli böyük 
alına bilər. Belə halda , lay təzyiqi anomal qiymətdə olur (buna anomal 
təzyiqli laylar da deyilir). Məsələn 1000 м dərinlikdə lay təzyiqinin 20 
м Па və daha böyük qiymətdə olma hallarına rast gəlinir. 

 

Şəkil 1.40 

Anomal təzyiqin baş vermə hallarına baxmazdan əvvəl bu 
hadisəni aşağıdakı sadə təcrübə əsasında izah edək. 1.140,α şəklində 
göstərilən  U şəkilli boruya sol tərəfdən su tökək. Boruda suyun 
səviyyəsi 1-1 olduqda onun sağ hissəsinin çıxışını tıxacla bağlayaq və 
sol hissəyə suyun tökülməsini davam etdirək. Bu zaman sol boruda 
suyun səviyyəsi  h1  qədər qalxacaqdır. Belə vəziyyətdə sağ borunun 
çıxışını bağlayan tıxaca  h1 sütununa uyğun təzyiq təsir edəcəkdir.  2-2 
səviyyəsindəki təzyiq isə h2  sütununun yaratdığı təzyiqə bərabər  
olacaqdır. 

Həmin təcrübəni başqa ardıcıllıqla aparaq. Bunun üçün əvvəlcə 
borunun çıxışını tıxacla bağlayıb, sonra onu su ilə dolduraq. Su ilə 
dolma prosesində borudakı hava sıxışdırıb, tıxacın altında yığılacaqdır. 
Bunun nəticəsində borunun sağ hissəsindəki su səviyyəsi sol hissədəki 
səviyyədən aşağı olacaqdır. 
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Tutaq ki, borunun ölçüləri elə nisbətdə götürülmüşdür ki, sağ 
hissədəki suyun səvviyəsi 2-2 vəziyyətində olur. Bu halda tıxaca 
göstərilən təzyiq  h2 su sütununun təzyiqinə bərabər olacaqdır.Deməli, 
tıxac altında havanın yığılması nəticəsində ona göstərilən təzyiq 1-ci 
təcrübəyə nisbətən (h2 - h1) sütunu qədər artmış olur. 

Əgər hava su ilə əvəz edilsə, tıxac təsir edən təzyiq əvəz olunmuş 
su sütununun təzyiqi qədər azalacaqdır. 

Tutaq ki, maili layda qaz və su 1.40 б  şəklində göstərilən 
ardıcıllıqla yerləşmişdir. 1-1 səviyyəsində təzyiq  p1= 40  м Па-a 
olacaqdır. Bu təzyiqin həqiqi qiymətidir. 

İndi isə IJ – II səviyyəsindəki təzyiqi hesablayaq. 

Pıı= P1- P2 - P3 

burada P2 – sulu hissəsinin  P1 sütunun təzyiqi; P3 –qazlı 
hissəsinin P2  sütununa uyğun təziqdir. 

Baxılan hal üçün P2 =20 м Па,  P3 =0.1 м Па olur. Beləliklə, Pıı 
=40-20-0.1=19.9 м Па olur. 

Deməli , 1000 м dərinlikdə yerləşən qaz layının təzyiqi 10 м Па  
əvəzinə 19.9 м Па alınır. Bu anomal təzyiqdir. 

İndi isə qaz sütununu xüsusi çəkisi 0.7 m/ м3  olan neftlə əvəz 
etsək, belə neft yatağında lay təzyiqinin qiyməti 13,0  м Па olar. Bu 
halda 1000 м  dərinlikdə yerləşən neft layının təzyiqi anomal qiymətdə 
olu. 

§ 22. Məsaməlilik və keçiriciliyin təzyiqdən 
asılılığı 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, lay şəraitində süxurların bir çox 
fiziki-mexaniki xassələri atmosfer şəraitindəki xassələrindən fərqlənir. 
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İlk yaxınlaşmada təzyiqin ppp 1  arasında dəyişməsinə 
uyğun məsaməlilik əmsalının elastik deformasiya hesabına  dəyişməsini 
aşağıdakı ifadə ilə hesablamaq olar: 

c

p
ppmpm

3

1)(~)(  

burada m (p) , m (p1) – təzyiqin p və p1 qiymətlərinə uyğun məsaməlilik 
əmsalı; 1p ;  p  - təzyiqin p1 və p qiymətlərinə uyğun effektif 
gərginliklər;  βc – süxurun xassələrini nəzərə alan əmsal olub, 
təcrübədən tapılır. 
Təcrübələr göstərir ki, qumlar üçün təzyiq 0.1 м Па –dan 150 м Па – 
ya  qədər çoxaldıqda məsaməlilik əmsalı 20 % - ə qəd\r azalır. Lakin 
həmin təzyiqdən sıxlaşmış argillit süxurlarında isə məsaməliliyin 
azalması 6 % - ə qədər olur. 

Təzyiqin dəyişməsi ilə mühitin keçiriciliyinin dəyişməsi daha 
kəskin olur. Əgər qəbul edilsə ki, məsaməlilikəmsalının dəyişməsi 
ancaqsüxurun həcminin artması və ya azalması hesabına  baş verir; 
onda təcrübi olaraq keçiriciliyin  təzyiqdən elastik dəyişməsini 
aşağıdakı ifadə ilə hesablamaq olar: 

n

p
ppkpk 1

1
)()()(  ;   1)(

2
32 p

a
an c  

burada  k(p), k(p1)-təzyiqin p və p1 qiymətlərinə uyğun gələn keçiricilik, 
α – məsaməli kanalların quruluşunu nəzərə alan əmsal olub, 
sementlənmiş qumlar üçün qiyməti 1.25÷1.8-ə kimi dəyişir. 

Təcrübə nəticələrinə əsasən 1300÷1200 m dərinlikdə yerləşən 
qum gil hissəciklərindən təşkil olunmuş süxurlar üçün, elastik 
deformasiya hesabına keçiricilik əmsalı atmosfer şəraitində təyin 
olunmuşqiymətinə nisbətən (10÷40) % azala bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, laylarda neftçıxarma prosesində dağ 
təzyiqinin qiyməti dəyişməz qaldığından keçiricilik və məsaməliliyin 



104 
 

təzyiqdən asılı olaraq elastik dəyişməsi aşağıdakı düsturdan daha dəqiq 
tapıla bilər. 

oko

omo

ppakk
ppamm

exp
exp

 

burada  mo, ko- məsamə və keçiriciliyin  po  təzyiqdəki qiyməti; αm, αk – 
sabit kəmiyyətlərdir (təcrübələrdən apılır). 

Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan təcrübələr göstərir ki, süxurun 
elastik deformasiyasının təzyiqdən asılılığı eyni bir əyri üzrə deyil, 
müxtılif əyrilər üzrə gedir. Bu o deməkdir ki, eyni bir mühit üçün 
təzyiqin ardıcıl artırılması ilə təyin olunmuş elastik deformasiya, 
təzyiqin azalması istiqamətinə görə təyin olunmuş elastik deformasiya 
ilə üst-üstə düşmür. Yəni belə asılılıqlar histerezis hadisəsi ilə 
xarakterizə olunur. Bu səbəbdən də istər keçiricilik və istərsədə 
məsaməlilik üçün təzyiqdən asılı olaraq deformasiya əyriləri 
üçünhisterezis hadisəsiəlamətdardır. 

 

 

Şəkil  1.41 
  Bu əsas etibarilə onunla izah olunur ki, müxtəlif təzyiq 

qüvvələrinə məruz qalan məsaməli mühitdə, onu təşkil edən 
hissəciklərin özlərinin yerdəyişmə hadisəsi baş verir. 

1.41 şəklində neftli məsaməli mühit üçün keçiriciliyin təzyiqdən 
asılı olaraq dəyişməsi göstərilmişdir. Şəkildə əyrilərdəki oxların 
istiqaməti təzyiqin artma və azalma istiqamətlərini göstərir. Şəkildə 
göründüyü kimi,təzyiqin artması vı azalması istiqamətində çıxarılan k –
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k(p)  əyriləri üst-üstə düşmür və nəticədə müəyyən qədər qalıq 
deformasiya alınır. 

 
§ 23. Süxurların plastikliyi və neft layında                                

elastik-plastik rejimin yaranma səbəbi 
 

Süxyrların şərti olaraq bərk, kövrək, və s. qruplara bölürlər. Lakin 
kövrəklik və ya plastiklik süxurun daimi xassəsi deyildir. Demək olar 
ki, beten sexurlar müxtəlif qüvvələrin təsiri altında  özlərini kövrək və 
həmçinin plastik cism kimi apara bilər. Dartılmada, əyilmədə və bir ox 
boyunca sıxılmada  süxurun plastik xassəsi, deməkolar ki, büruzə 
verilmir. Süxurun dağılması, plastik deformasiyası hiss olunmadan baş 
verir.Hərtərəfli sıxılmada – sadə deformasiyalarda, kövrək olan süxurlar 
yüksək dərəcədə plastik xassələr kəsb edir. Lay süxurları, bir qayda 
oalraq, məhdud plastik xassəyə malikdir. 
Təcrübə sınaqlarında 3000 m dərinliyində yerləşən  qumdan, gilli 
şistlərdən və s. təşkil olunmuş süxurları laya uyğun hərtərəfli təzyiq 
altında sıxdıqda plastik hala keçid müşahidə edilmir. Bununla bərabər, 
dağ-mədən təcrübəsində bu cür süxurların plastik deformasiyaya oxşar  
deformasiyasına tez-tez rast gəlinir. 

 Süxurların tərkibi, xassələri, onların layda yatın şəraitindən və 
qüvvələrin təsirindən asılı olaraq plastik  deformasiya mexanizmi 
müxtəlif ola bilər.  Əgər əhəngdaşı  və başqa minerallardan əmələ 
gəlmiş sementlənmiş süxur sıxılsa, ayrı-ayrı dənəciklər bir-birindən 
asılı olmayaraq  hərəkət edə bilər. Hər dənəcik yük altında qonşu 
dənəcik ətrafında hərəkət edir və fırlanır. Dənəciklərin belə 
yerləşməsində (belə hərəkətə nəticə etibarilə dənələarası yerdəyişmə 
kimi baxmaq olar) süxur məhdudlaşmış plastik xassə kəsb edir. 

 Çox hallarda süxurların plastik xassəsi, uzun müddət yük 
təsirindən aşkar edilir ki, bunun nəticəsində də süxurun quruluşu dəyişə 
bilər. 
Əhəng və qum daşlarında, dolomit və s. süxurlarda tez-tez çoxlu sayda 
mikroçatların əmələ gəlməsi nəticəsində plastik deformasiya baş verir. 
Bunun nəticəsində layın ayrı-ayrı sahələri üzrə çaların müstəviləri 



106 
 

boyunca sürüşməsi baş verir. Bununla da süxurların ayrı-ayrı 
sahələrində nəzərə çarpmayan pilləvarienmələr baş verir ki, bu da layın 
səlist əyilməsi təəssüratı yaradır. 

Süxurların  plastik və sürüşmə deformasiyalarının  hansı təbiətə 
malik olmalarından asılı olmayaraq onlar hətta böyük olmayan 
dərinliklərdə də baş verir. Məsələn quyular qazıldıqdan sonra,  

 

 

Şəkil 1.42 

qoruyucu kəmərlərə düşən təzyiqin uzun müddət ərzində artması,  
bəzən süxurların sürüşmə və plastik degormasiyanın hesabına baş verir. 

Süxurların  belə xassələrinin  öyrənilməsinin ,  laya süni təsir  
üsullarının  seçilməsi və onun effektiv idarə olunması məsələsində 
böyük əhəmiyyəti vardır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, neft laylarını təşkil edən süxurların 
məsaməliyini lay təzyiqindən asılı olaraq dəyişməsi qeyri-elastik 
xarakter daşıyır. Bu xassəcisimlərin plastik halına aid olan 
xassədir.Plastik cisimlər üçün alınmış deformasiya-gərginlik əyrilərinin 
xarakteri, təcrübə sınaqlarının qoyuluşundan da asılıdır. 
1.42 şəkli əsasında aşağıdakı mülahizəni yürütmək olar. Plastik cismi, 
deformasiya olunmayan halından (A nöqtəsi) başlayaraq yükləyir. Onda 
cismə təsir edən yük (σc) artdıqca, məsaməlilik (m) AB əyrisi üzrə 
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azalacaqdır. Sonra da cismin b halına uyğun vəziyyətində ona  təsir 
edən yükü azaldaq. Bu  halda cismin öz əvvəlki halını AB əyrisi üzrə 
deyil, BC ıyrisi üzrə bərpa etməyə çalışacaq, yəni yeni hala keçəcəkdir. 
Bundan sonra cismim C halına uyğun vəziyyətdə yenidən yükləsək o, 
öz B halını CB əyrisi üzrə bərpa edəcək və yükün artması AB əyrisinin 
ardı olan BD əyrisi üzrə D halına keçəcəkdir. 

   Qeyd etmək lazımdır ki, məsaməli mühitin gərginlikli halı üçün 
alınan “deformasiya-gərginlik”  əyriləri də  mahiyyət etibarı ilə 1.41 
şəklindəki əyrini xatırladır 

Məsaməli mühit üçün belə asılılıqların alınmasının  əsas səbəbi 
süxuru təşkil edən hissəciklərin yuxarında qeyd olunduğu kimi, 
düzülüşünün təkrar olunmaz dəyişməsidir. 

Müəyyən edilmişdir ki, məsaməli mühitdəki təzyiqin (mə- 
sələn, lay təzyiqinin) dəyişməsi süxurdakı effektiv gərginliklə  (σc) 
kompensə olunur, yəni 

 

                                       0
)(

t
pe .                                 (1.109) 

Bu tənliyə əsasən aşağıdakı mülahizəni yürütmək olar.Məlumdur 
ki, neft yataqlarının işlənməsinin  ilk mərhələsində lay təzyiqi azalır: 

yəni 
t
p < 0 olur. Onda (1.109) ifadəsinə görə 

t
e  >0  alınır və 

məsaməlilik azalır. Lay təzyiqi artdıqda isə əksinə 
t
p > 0 olur, 

t
e < 0 

alınır. Yəni məsaməlik artır. Belə ki, 
t

e > 0 olduqda (yüklənmə halı) 

alınan yüklənmə modulu  (AB əyrisinə görə)  
dt

d e  < 0 halındakı 

(yükdən azadolma halı) yüktən azadolma modulundan  (BC əyrisinə 
uyğun) az olyr. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, 
t

e < 0 halında, yəni quyu dibində 

təzyiqin artması nəticəsində yaranan yükdən azad olma dalğası layda 
yayılır və məsaməliliyin  lay üzrə dəyişməsini təyin edir. 

Bu dəyişmə lay təzyiqinin bərpa vaxtına əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir göstərir. Məsələn, Vuktıl və Orenburq yataqları üçün hidrodinamik 
tədqiqatlar əasasında  (təzyiqin bərpa əyriləri) təyin olunan təzyiqin 
bərpa vaxtı lay təzyiqinin azalması ilə artır. Belə ki, lay təzyiqinin 1 
mPa düşməsi məsamələr həcminin 8% azalmasına səbəb olmuşdur. 
Deməli, bu amili yataqların işlənmə layihəsinin tərtib etdikdə və 
istismar prosesində nəzərə almaq lazımdır. 

 
 

§ 24. Süxurların müxtəlif növ deformasiyalara 
müqaviməti 

 
Dağ süxurlarının sərtliyi və onların mexaniki xassələrin 

xarakterizə edən əmsallar, deformasiyanın növlərindən asılıdır. 
Süxurların yükə dayanıqlığı sıxılmada aşakr edilir; başaqa 
deformasiyalarda onların möhkəmliyi yüksək deyil, məsələn, lay 
süxurları üçün yarılmaya müqavimətin 0.02 hissəsini təşkil edir. 

Süxurların möhkəmlik dərəcəsinə onların mineroloji tərkibi və 
quruluşunun böyük təsiri vardır. Kişik dənəcəkli məsaməli 
süxurlar,adətən. Eyni mineraloji tərkibli, lakin böyük plçülü kristal 
quruluşlu süxurlara nisbətən daha yüksək möhkəmliyə malikdirş lifli 
quruluşa malik süxurların  möhkəmliyi daha yüksək olur. Süxurların 
mexaniki xassələrinə sementləyici maddənin tərkibinin də təsiri 
böyükdür. 

Lakin süxuru təşkil edən dənələrin yüksək möhkəmliyə malik 
olması, süxurun müxtəlif deformasiyalara böyük müqavimət göstərə 
bilməsi demək deyildir. Gil hissələri ilə sementləşən  qum 
dənəciklərindən təşkil olunmuş süxurlar sıxılmaya dayanıqsız süxurlar 
qrupuna aiddir. Əhəngdaşında gil hissəcuklərinin olması da süxurların 
dayanıqlığını azaldır. 
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Sementləyici maddəsi silisium oksidi və əhəng elementindən 
ibarət qum dənəciklərindən təşkil olunmuş süxurlar yüksər möhkəmliyə 
malikdir. 

Çökmə süxurlar, mexaniki xassələrinə görə anizotropdur.Məsələn, 
laylanma istiqamətinə görə belə süxurların möhkəliyi laylanmaya 
perpendikulyar istiqamətə görəmöhkəmlikdən çox olur. 

 
 

§ 25. Gilli süxurların neft və cuyun 
təsirindən şişməsi 

 
Məlumdur ki, süxurların tərkibində olan gil hissəcikləri su ilə 

təmasda şişir. Bunun nəticəsində məsamərəldəki keçiricikanalların 
ölçüləri kiçilir və süzülməyə böyük müqavimət yaranır. Bu səbəbdən 
həmin hadisənin öyrənilməsi vacib məsələlərdən biridir. 

Müəyyən olumuşdur ki,gilin şişməsi osmotik xarakter daşıyaraq 
əksər hallarda məsamədəki məhlul ilə onunla təmasda olan sudakı 
duzların konsentrasiyaları fərqi nəticəsində baş verir. Şişmə prosesi, 
xüsusi sərhi böyük olan süxurun gil hissəciklərinin səthinə hidratlaşmış 
ionlu qatın qalınlığının artması ilə davam edir. 

Gilin şişməsinin  intensivliyi, məsamədəki suyu kimyəvi 
tərkibindən, duzun konsentrasiyasından, süxurun mineraloji və 
qranulometrik xüsusiyyətlərindən , dəyişənionların tərkibindən , layın 
quruluşundan, onun daxili əlaqəsinin xarakterindən və süxurun su ilə 
təmas şəraitindən asılıdır. Süxurla təmasda olan suyunminerallaşma 
dərəcəsi azaldıqca gilin şişməsi artır. 

Gilin şişmə qabliyyətini öyrənmək üçün xüsusi laboratoriya 
qurquları məlumdur. Belə qurğuların köməyi ilə gilin şişməsinin 
xarakterizə edən aşağıdakı məlumalar əldə edilir. 

1) su ilə təmas nəticəsində gil nümunəsinin həcminin artması 
2) şişmiş nümunənin nəmliyi 
3) şişmə prosesində təzyiqin artması. 
Gilin ifrat şişməsi nəticəsində onun möhkəmliyiazalır və gil 

hissəcikləri arasındakı daxili əlaqə pozulraq yumşalmağa başlayır. 
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Mədən müşahidələri göstərir ki, layların açılmasında quyudibi 
ətrafına çoxlu miqdar su daxil olduğundan, quyu divar ətrafında 
uçrumlar baş verir. 

Gilin şişməsi nəticəsində süzülmə surətinin xətti qanunu pozulur 
və qeyri-xətti effektlər baş verir. Bununlada layın neft və qaz vermə 
əmsalı xeyli azalır. Bu səbəbdən laya vurulan  suyun tərkibini elə 
tənzim etmək lazımdır ki, onun süxur gilləri ilə təmasında  şişmə 
hadisəsi əmələ gəlməsin. Bu məqsədlə kimyəvi reagentlərdən istifadə 
edilir. 

Gil hissəcikləri polyar neftlərlə də təmasda olduqda şişmə hadisəsi 
baş verir. 

Temperatur artdıqca şişmə artır. Montmorillonit gillər kaolinit 
gillərə nisbətən daha çox şişir. Gilin şişməsinin qarşısını alan tədbirlərin 
aşakr edilməsi neft və qaz yataqlarının səmərəli istismar prosesi üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

 
§ 26. Hidrostatik təzyiqin gil 

qatından ötrülməsi 
 
Hazırda hidrostatik təzyiqin gildən ötrülməsi məsələsinə dair qəti 

tədqiqat nəticəsi alınmamışdır. Bəzi tədqiqatçılar elə hesab edirlər ki, 
yeraltı sular altında yerləşən gil, su sütununun ağırlığından yaranan 
təzyiqə məruz qalır. Bəziləri isə nəmliyi maksimal molekulyar nəmlik 
tutumuna bərabər və ya ondan az olan gil qatından hidrostatik təzyiqin 
ötrülə bilmədiyini qeyd edirlər. Bu sahədə konkret tədqiqat işi 
aparılmamışdır. Hidrostatik təzyiqin düzgün nəzərə alınmasının gil 
süxurlarının  yaranması, onların dayanıqlığı, yeraltı su rejimlərinin  və 
dinamikasının  öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. 

“Marisa-vostok” daş kömür hövzəsindəki pliosen gilinin 
möhkəmliyi cəhətdən tədqiqi, yüksək basqılı suyu olan qum 
araqatlarına malik gillərdən hidrostatik təzyiqin ötrülməsinin  mümkün 
olmamasını sübut etmişdir.Bu gillər 80-100%-ə qədər il mineral 
fraksiyalarından ibarət olmaqla, xüsusi çəkiləri böyük həddə- 1.6 ÷ 2.2 
q sm 3 qədər dəyişir, su layısərhəddində 1.95 ÷ 2.10 q sm 3 olyr. Təbii 



111 
 

nəmliyi isə 30-80 %-ə qədər dəyişir. Belə gillər sıx çatlarla ayrılır və 
onların vasitəsilə hərəkətin  mümkünlüyü təmin edilir. Bu cür gillər 
üçün plastiklik həddi 30-40 %-dir. Baxılan gillərdən suyun 
süzülməsinin mümkün olmaması dəlili aöağıdakılarla sübut olunur. 

1.Gil qatı üzərindəki sulu laylarda basqı dəyişmədən qalır. Bundan 
əlavə, onların üzərində yatan kömür laylarının çatlı olmasına 
baxmayarq kömür laylarını açdıqda suyun gəlməsi müşahidə olunmur. 

2.Məlumdur ki, çatların oloması, süzülmə üçün məsamələrə 
nisbətən yaxşı şərait yaradır. Belə halda suyun süzülməsi müşahidə 
olunsa idi, nəmliyin artması hesabına  çatların divarlarının şişməsi və 
həmçinin tərkibinin dəyişməsi gözlənilərdi. Lakin qeyd olunanların heç 
biri müşahidə olunmur. 1.9 cədvəlində xalis gilli hissədən və çatın 
divarından götrülmüş nümunənin  nəmliyi göstərilmişdir. Xüsusi 
qranulometrik və mineraloji tərkibə görə aparılmış tədqiqatlarda 
göstərilən nümunələrdə nəticə eyni alımışdır. 

 
 
 
 

Cədvəl 1.9 
 
Nümunə götrülən 
yürlər 

Təbii nəmlik, % 
Xalis gilli hissədə n 
nümunəsi 

Çatın divarından 
nümunə 

1-ci Troyanova 
karxanasında şurf № 1 

45.6 
40.7 
45.1 
49.5 

45.2 
41.2 
43.9 
49.0 

2-ci Troyanova 
karxanasında şurf № 2 

44.4 
40.3 

41.5 
40.0 

Quyu  № 2 37.0 
36.3 
26.2 

36.7 
37.1 
28.4 
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3. Yükləmə üslu ilə aparılan tədqiqatlar da gillərdə hidrostatik 
tızyiqin olmamasını sübut etmişdir. Bu tədqiqatlarda tam aşkar 
olunmuşdur ki, gillərin hövzələrdə sıxlaşması yuxarıda yerləşən 
süxurların  orta həcm çəkilərindən yaranan təzyiq  (p=h ζ ,ζ-süxurların  
orta xüsusi çəkisi, h-gilin yatım dərinliyi ) altında baş verir. 

Yuxarıda göstərilən üç sübut əsasında, demək olar ki, gillər basqı 
sularının təzyiqlərinin özündən və onların möhkəmliyinin 
qiymətləndirilməsində bu xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır. 

 
§ 27. Süxurların istilikkeçirmə, istilik tutumu və elektrik 

keçiriciliyi haqqında anlayış 
 
Neft-mədən praktikasında bir çox geoloji və texniki məsələlərin 

həlli üçün quyuların termiki tədqiqindən geniş istifadə edilir. Məsələn, 
istilik xüsusiyyətlərinə görə quyuların kəsilişindəki süxurların 
öyrənilməsi, neft, qaz və su laylarının aşakr edilməsi, quyudakı 
qoruyucu və texniki kəmərlərin vəziyyətlərinin öyrənilməsi və s. 
mümkün olur. Laya müxtəlif termiki təsir uşlərinin layihəsinin tərtib 
etdikdə, süxurların termiki xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. 

Süxurun termiki xüsusiyyətləri dedikdə onun istilik tutumu, 
istilikkeçirmə qabliyyəti və s. nəzərdə tutulur. 

Məlum olduğu kimi, neftli layların teperaturu dərinliklə düz 
mütənasib olaraq dəyişir.Temperaturun 1 oC dəyişməsinə uyğun gələn  
dərinliyə geotermiki pillə deyilir. Məsələn, CCCPИ sahəsində bu, 
təxminən 5-170 m/dər arasında dəyişir. Kola yarımadasında 170 m 
dərinlikdə  1 oC, Pyatiqorskda isə hər 4.9 m dərilikdə  1 oC dəyişir. 

Süxurların istilik tutumu dedikdə, onu  1 oC qızdırmaq üçün lazım 
olan istilik miqdarı  (kkal) nəzərdə tutulur. Vahid çəkidə süxuru bir 
dərəcə qızdırmaq üçün lazım olan istiliyin miqdarına xüsusi istilik 
tutumu deyilir və aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 

)( ottG
QC  
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Burada Q-süxuru to-dan t temperaturunadək qızdırmaq üçün lazım olan 
istilik miqdarı; G-süxurun çəkisi: to, t-ilk və son temperatur, C-süxurun 
tam istilik tutumudur. 

Süxurun məsaməliliyi, nəmliyi və temperaturu artdıqca onun 
istilik tutumu da artır. Çökmə süxurların istilik tutumu  0.19÷0.24 kkal 
q-dər arasında dəyişir. 

Hər hansı cismin bir ucu qızdırıldıqda müəyyən müddətdən sonra  
o biri ucunun qızma dərəcəsi həmin  cismin istilik keçirmə qabliyyəti ilə 
xarakterizə olunur. 

Süxurların istilikkeçirmə qabliyyəti, süxurun istilikkeçirmə əmsalı 
ilə xarakterizə olunur. En kəsiyi 1 sm2 olan cismin 1 saniyədə 1 oC 
istiliyi 1 sm uzunluğa keçməsi üçün lazım olan istilik 
miqdarınaistilikkeçirmə əmsalı deyilir və belə ifadə olunur. 

 

tF
Ql    

 
Burada Q-Δτ müddətində mühitindən keçən istilik miqdarı; l-uzunluq; 
τ-en kəsik sahəsi : Δt-uclarda yaranan temperatur fərqi: F-en kəsik 
sahəsi: Δt-uclarda yaranan temperatur fərqi;  Δτ-istiliyin bir ucudan o 
biri uca keçmə müddətidir.  

Süxurların istilikkeçirmə qabliyyəti onun istilik tutumundan əlavə 
məsaməliyindən, mineraloji tərkibindən  və məsamələrin  su ilə dolma 
dərəcsindən daha çox aslıdır  (cədvəl 1.10) 

Süxurun termik xüsusiyyətlərindən baçqa, onlarda 
temperaturötürmə əmsalı da səciyyəvi amil sayılır. Temperaturötürmə 
əmsalı ilə istilikkeçirmə əmsalı və xüsusi itilik tutumu aşağıdakı kimi 
əlaqədardır. 

 

,
vc

 

 
Burada ά-temperaturötürmə əçsalı, ζv –süxurun həcm əmsalı;  λ-
istilikkeçirmə əmsalı; C-xüsusi istilik tutumu; 
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Termoosmos, layda  temperaturun qeyri-bərabər paylanması 
nəticəsində yaranır. Məsaməli mehitin ancaq bir hissəsi maye, qalan 
hissəsi ilə qaz, yexud həmin mayenin buxarı ilə dolduqda termoosmos 
meydana çıxır. Bu cür məsaməli mühitdə temperatur qradiyenti 
yaratdıqda maye isti yerdən soyuq yerə süzüləcəkdir. 

Dağ süxurları başqa süxurlar kimi elektrikkeçirmə xüsusiyyətinə 
malikdir. Süxurların bu xüsusiyyəti, xüsusi elektrik müqaviməti ilə  (pc) 
xarakterizə olunur. 

Ümumiyyətlə, mineralların əksəriyyətinin elektrikkeçirmə 
qabliyyəti çox kiçikdir. Lakin xüsusi elektrik müqavimətləri bir neçə  
om·m-dən milyon om-a qədər ola bilər. Süxurların xüsusi elektrik  
müqaviməti onların içərisində olan yaxşı keçirici maddələrin 
miqdarından  (%) asılı olaraq dəyişir ki, bu da nisbi elektrik müqaviməti 
əmsalı ilə xarakterizə olunur. (PH): 

 

M

c
H P

P
P  

Burada  PM-süxurda olan minerakın xüsusi elektrik müqavimətidir. 
 
Cədvəl 1.10 
 
Dağ süxurları 

İstilikkeçirmə 

derm
vm  

İstilik tutumu 

derkq
CoulKC

5

,  

 
Temperaturötürmə 
əmsalı ά,  103 
m2/san 

Gil 
Gilli şist 
Dolomit 
Kristallik əhəng 
Dolomitləşmiş 
əhəng 
Daş duz 
Kvars 
Merkel 
Qum  (quru) 

0.99 
154-218 
1.1-4.98 
2.18 
1.51 
7.2 
2.49 
0.915-2.18 
0.347 
1.27-3.01 

0.755 
0.772 
0.93 
1.1 
-- 
0.853 
0.692 
-- 
0.8 
0.838 

0.97 
0.97 
0.86 
0.5-1.2 
-- 
3.89 
1.33 
-- 
0.2 
1.39 
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Sıx qum 
Neft 
Su 

0.139 
0.582 

2.1 
4.15 

0.069-0.085 
0.14 

 
Süxurun nisbi eletrik müqavimətinin köməyi ilə onun nəmlik dərəcəsi 
(B) tapmaq olar, yəni: 
 

mB
mIn

Bm
PN

)100(1200
)300(

104

 

Məsamələr tamamilə su ilə dolmuş olduqda süxurların nisbi 
elektrik müqaviməti vasitəsilə, onların məsaməliliyini aşağıdakı 
ifadədən tapmaq olar: 

1,22 )(
5035,0
mB

PN  

Qeyd etmək lazımdır ki, elektrokarotaj, neytron-karotaj və 
qamma-kartoraj birlikdə tətbiq edildikdə-süxurların fiziki 
xüsusiyyətlərini (nisbi elektrik müqaviməti ilə ) daha ətraflı öyrənmək 
olar. 

Süxurların bir çox fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri (məsaməlilik, 
neft, qaz,su ilə dolma və s.) öyrənilir. 

Süxurların pyezoelektrik xassəsi hələ keçən əsardə kəşv 
edilmişdir. Bəzi kristallar deformasiyaya uöradıqda (məsələn, sıxıldıqda 
) onların səthlərində elektrik yükləri yaranır. əksinə, əgər kristal 
yüklənmiş elektrodlar arasında yerləşdirilirsə, o deformasiyaya 
uğrayacaq. Bu hadisə pyeozelektrik effekti adlanır. Sovet alimləri 
M.P.Valoroviç və E.İ.Oarxomenko isə ilk dəfə pyezoelektrik kristalları 
üzərində yeni hadisənin baş baş verməsin kəşv etmişlər. Məlum 
olmuşdur ki, dağ süxurlarının bəzi minerallarında elektrik oxları xaotik 
deyil, əksər halda müəyyən istiqamətlərdə yerləşir; belə ki, biradlı 
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elektrik oxları (müsbət və ya mənfi ) bi yerə qruplaşır. Buna görədir ki, 
bütün süxurlar həmişə (deformasiyadan və ya  elektrik sahəsində 
yerləşməkdən aslı olmayaraq) pyezoelektrik xassəyə malik olur. 
Hazırda dağ süxurlarının yaranması və bəzi faydalı qazıntıların kəşfinə 
bu üsuldan geniş istifadə edilir. 

 
§  28  Məsaməli mühitdə elektrotermokinetik 

hadisələr 
 
Məhluların təmas səthində ikiqat elektrik qatının olması 

elektrokinetik hadisələrin  (elertoosmos, elektrofozer, axmanın 
potensialı və s.) meydana çıxmasına səbəb olur. Bu hadisələr ümumi 
yaranma mexanizminə malik olmaqla, bərk və maye fazaları bir-birinə 
nisbətən hərəkəti ilə əlaqədardır. Elektrolitin məsaməli mühitdə hərəkəti 
nəticəsində elektrik sahəsi əmələ gəlir. Məsaməli mühitə elektrik sahəsi 
əmələ gəlir. Məsaməli mühitə elektrik sahəsi ilə təsir etdikdə ionların 
təsirindən elektrolit məhlulun baş verəcək. Bu hadisə, diffuziya 
qatındakı izofi ionların istiqamətlənmiş selinin özü ilə (sürtünmə və  
molekular ilişmənin hesabına) müəyyən maye həcminin məsaməli 
mühitdə hərkətə gətirməsi ilə izah olunur. Buna elektroosmos deyrlər. 
Elektrik sahəsi ilə dispers fazanın hərəkəti baş verir ki, bu da 
elektroforez adlanır. Belə halda bərk və ya maye fazasının parçalanmış 
hissəcikləri, hərəkət etmətən disper mühitdəki katod və ya anoda tərəf 
hərəkət edir. 

Elektroosmos süürətinin  elektrik sahəsinin, məsaməli mühitin və 
mayenin xassələrindən asılılığı Helmhols-Smoluxovski ifadəsindən 
tapılır: 
     

4
DhSve                                                                               (1.110) 

 
 burada υe- elektroosmos hadisəsində mayenin sərfi;  s-məsaməli 
mühitin kapillyar kanalları sahələrinin cəmi;  ξ- hərəkət edən ikiqat 
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təbəqədə potensial düşgüsü;  D-dielektrik keçiriciliyi;  
l
Eh   potensial 

qradiyenti; E-məsaməli mühitin l uzunluğuna düşən potensial ;  μ-
mayenin üzlülüyüdür. 

Mayenin müqaviməti  s
lR   və  E=IR  olduğunubilərək, 

potensial qradiyentini aşağıdakı ifadədən tapmaq olar. 

,
xs
I

l
Eh                                                                               (1.111) 

burada  x –mayenin xüsusi elektrik keçiriciliyi; I-cərəyanın şiddətidir. 
(1.111) ifadəsini nəzərə almaqla  (1.110) ifadəsi aşağıdakı şəklə 

düşər: 
 

x
DIve 4

                                                                                 (1.112) 

 
(1.112) ifadəsini Darsi qanunu şəklində də yazmaq olar: 

 

,
4 l

FEk
l

DEFmv ee                                                             (1.113) 

burada m-süxurun məsaməliliyi;
4

Dmke -elektroosmotik keçiricilik 

əmsalı; F-süxurun en kəsik sahəsidir. 
Əgər elektroosmosun istiqaməti süzülmə istiqamətilə eyni olarsa, 

mayenin sərfi  
  

Q=Qe +  Qo= 
l
pFk

l
FEke                                                   (1.114) 

olacaqdır. Burada Qe,  Qo elektroosmos və darsi qanunundan tapılan 
sırflırdir. 

Elektroosmosun hesabına yaranan sərfi aşağıdakı ifadə ilə 
qiymətləndirmək olar: 
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.1
pk
Ek

Q
Q e

o

e   

 
Termodiffuziya. Qaz qarışığında diffuziya qatılıqlar qradiyenti 

hesabına baş verərsə, diffuziya hadisəsi temperaturun qradiyenti 
hesabına da baş verə bilər. Hətta tərkib etibarilə bircinsli qarışığın 
qeyri-bərabər qızması nəticəsində də diffuziya axını baş verir. 
Temperatur qradiyenti təsirindən yaranan diffuziya axınına 
termodiffuziya deyilir. Bu hadisə əsas etibarilə qazlarda baş verməsinə 
baxmayaraq prinsipcə maye qarışıqlarında baş verir. 

Termodiffuziyada diffuziya axını: 
 

dx
dT

T
DQ TT

1  

ifadəsilə tapıla bilər. Burada DT-termodiffuziya əmsalı; T-
temperaturdur. 
. 

Termidifuziya  hesabına ilk halda tırkib etibarı ilə birinci olan qaz 
qazrışığında müxtəlif qızmış yerlər arasında qatılıqlar fərqi yaranınr. Bu 
əks istiqamətə yönələn, yəni qatılıqlar qrayidentini bərabərləşdirən adi 
diffuziya  hadisəsini yaradır. 

Termodiffuziya hadisəsi texnikada qaz qarışıqlarının ayrılması 
prosesində tədbiq edilir. 

Maye və qazın məsaməli mühitdə süzülməsinin  drossel effekti. 
Məsamələrdən qaz və mayenin süzülməsində adiabatik genişlənmə və 
drossel prosesi nəticəsində termik effektivlər müşahidə edilir. Maye və 
qazın tempereturunun düşməsi ilə müşayiət olunan adiatik 
genişlənməsi, dağ süxurlarının böyük istilik tutumuna malik olmaları 
üzündən layda və quyudibi zonada temperaturun malik olmaları 
üzündən layda və quyudibi zonada temperaturun dəyişməsinə az təsir 
göstərir. Quyudibi temperaturun hiss olunacaq dərəcədə dəyişməsi 
drossel prosesi hesabına baş verir. Belə halda temperaturun dəyişmə 
xarakteri  Coul-Tomcon əmsalı ilə xarakterizə olunur. Coun-Tomcon 
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əmsalı sabit entalpiyada temperaturun təzyiqə görə xüsusi törəməsinə 
bərabərdir. 
 

p
T                                                                         (1.115) 

Ümumi halda Colu-Tomson əmsalı aşağıdakı ifadədən tapıla bilər. 
 

pp T
vTv

Cp
T 1                                                   (1.116) 

 
burada Cp-sabit təzyiqdə istilik tutumu; v-həcmdir. Layda maye və 
qazın hərəkətində temperaturun dəyişməsi təzyiqlər fərqindən asılı olub, 
aşağıdakı ifadədən tapılır. 
 

,, 21 ppppT                                                            (1.117) 
 

burada p1,  p2 – uyğun lay və quyu dibində təzyi;  ε-Coul-Tomsonun 
inteqral əmsalıdır. 

(1.117)  ifadəsindən görünür ki,  Coul-Tomson əmsalı iki həddən 
ibarətd olub birinci sürtünmə qüvvəsinin işi hesabına süzülmədə 

mayenin qızmasını, ikinci  
pp T

v
C
T   adiabatik genişlənmə 

hesabına soyumasını göstərir. 

Müyelər üçün  
pC

v »
pp T

v
C
T  olur və buna görə də meyelər 

süzülmə prosesində qazılır. Ε əmsalı neft üçün  (0.4÷0.6)oC mPa, su 
üçün – 0.235  oC / mPa qiymətində olur. Təzyiqlər fərqi 10 mPa 
olduqda drossel prosesi hesabına neftlərin temperaturunun artması  (5-
6)  oC  olur. 

Real qazlar üçün Coul-Tomson əmsalı aşağıdakı ifadədən tapılır. 
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v

p

p C
C

k
T
z

kp
Tk ;1 2

                                                 (1.118) 

 

(1.118) tənliyindən göründüyü kimi, əgər  
pT

z  müsbətdirsə, 

onda  ε < 0  (yəni süzülmədə qazın soyuması);  
pT

z  < 0 olduqda isə  

ε > 0 olur (yəni süzülmədə qazın qızması baş verir); 
pT

z =0 olduqda  

inversiya nötəsi alınır  (ε = 0). 
Qeyd etmək lazımdır ki, adətən , qazın quyu dibinə hərəkətində 

onun soyuması baş verir. 
Karbohidrogen qazlar üçün  ε = (-3 ÷ -6) oC /mPa  arasına dəyişir. 
Mədən təcrübəsində drossel effektindən neft, su və qazın quyuya 

axma zonalarının təyinində istifadə edilir. Belə ki, neft və su quyuya 
daxil olduqda o zonanın qızması, qaz daxil olduqda isə əksinə, 
soyuması müşahiə edilir. Neft, su və qaz müxtəlif Coul – Tomson 
əmsallarına malik olmaları, quyu dibindəki temperatur  dəyişmələrinə 
əsasən neft – su, neft-qaz keçid sərhədlərinin təyininə imkan verir. 

Aparılan laboratoriya təcrübələri göstərir ki, Coul – Tomson 
əmasalının qiyməti və nəhayət, drossel effektindən yaranan temperatur 
dəyişmələri layın quyudibi zonasındakı süxurun keçiriciliyindən də 
asılıdır. Qiyməti 200, 500 və 900·10-15 olan süxurlarda aparılan 
təcrübənin nəticələri göstərmişdir ki, süxurun keçiriciliyi artdıqca qaza 
görə  Coul – Tomson əmsalının qiyməti artır. 

Osmotik təzyiq. Müxtəlif qatılıqlı iki məhlulu bir-birilə məsaməli 
arakəsmə ilə ayırsaq, istər həlledici və istərsədə həll olan maddə bu 
arakəsmədən keçməyə davam edəcəkdir. Əgər arakəsmə kimi 
yarımkeçirici götrülərsə həlledicinin belə arakəsmədən keçməsinə 
osmos deyilir. 

Tutaq ki içərisində su (2) və məhlul (3) olan qab bir-birilə ancaq 
suyu keçirən yarımkeçrici (1) vasitəsilə ayrılır (bax: şəkil 1.43). 
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Bu halda su, məhlul olan qaba keçəcək, elə bil ki , məhlul suyu, 
yəni həlledicini, özünə çəkəcəkdir. Bu hadisə, o vaxta qədər baş 
verəcəkdir ki, su və məhlul qabında müəyyən səviyyə fərqi  (h) alınsın. 

 

 
 

Şəkil  1.43 
 
Belə halda təzyiq hər iki qabda eyni olmayacaqdır. Məhlul 

yerləşən qabda təzyiq əlavə əlavə yaranan hündürlük (h) hesabına su 
yerləşən qabdan artıq olacaqdır. Hündürlüklər fərqi nəticəsində yaranan 
əlavə təzyiqə məhlulun osmotik təzyiqi deyilir. Məslən, qatılığı 0.1  
mol/l olan məhlulda osmotik təzyiq  0.22  mPA, dəniz suyu üçün isə 
0.27 mPa olur. 

 
§  29. İslanma və şişmə istiliyi 

 
Bütün quru cismlərin islanmasında bir çox hadisələr müşayət 

olunur. Belə hadisələr-rəngin dəyişməsi, həcmin artması, cismin 
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temperaturunun artması və s. ilə əlaqədardır. Belə ki , həcmin 
dəyişməsi, adətən, istiliyin ayrılması ilə müşayət olunduğundan şişmə 
istiliyi adlanan hadisəyə ciddi fikir verilməlidir. Bu, öz növbəsində 
islanma istiliyi ilə sıx əlaqədardır. Həmin effekt əsas etibarilə koloid 
hissəcikləri olan gillərdə kəskin surətdə baş verir. Xüsusi şişmə istiliyi 
ayrılan istiliyin vahid həcmin dəyişməsinə düşən miqdarı ilə müəyyən 
edilir: 

 

constro

T
T v

Hh                                                                       (1.119) 

 
burada hT-xüsusi şişmə istiliyi;  HT-ayrılan istiliyin miqdarı; Vo-süxurun 
ümumi həcmidir. 

Xüsusi şişmə istiliyi ilə xüsusi islanma istiliyi arasında əlaqə 
aşağıdakı ifadədə tapılır: 
 

To

T

v
H

=
TM

T

v
H +

To

M

v
H

                                                  (1.120) 

və ya 
 

T

T
o vM

Hh  
To

T

v
H

TM

o

v
H

                                           (1.121) 

 
burada  VM- məsamələrdəki mayenin həcmi; ho – xüsusi islanma 
istiliyidir. 

Əgər şişmə əmsalı  λ=
TM

o

v
H

 ilə işarə etsək, yaza bilərik: 

 
Tio hh                                                                                     (1.122) 
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Qeyd etmək lazımdır ki,  (1.119)-(1.121) ifadələrində 
diferensialların tapılması çətin olduğundan, göstərilən kəmiyyətlərin, 
inteqral qiymətlərinin ölçülməsi məqsədə uyğun sayılır. Belə halda 

 

Mo

v

o
o dVhH

m

                    (1.123) 

 
düsturda Ho-islanma istiliyinin inteqral qiymətidir. Tam islanma  istiliyi  

),( oH  süxurun maye ilə 0-100%-ə qədər doymasında ayrılan istiliyin 
miqdarıdır. 

Məsaməli mühitə mayenin daxil olması, süxur ilə maye 
sərhədində yeni səthin yaranması ilə əlaqədar olduğundan enepji artımı 
belə tapılır: 

 

coo mFVH 21           (1.124) 
 

burada   σ1, σ2-uyğun olaraq cisim-maye və cisim-su sərhəddindəki 
xüsusi sərbəst enerji; Fc-süxurun xüsusi səthidir. 

Yunq tənliyindən  cosθ=
1

21   olduğundan (1.124) ifadəsindən 

cos1 coo mFVH        (1.125) 
 

alınır. Düsturdan görünür ki, tam islanma istiliyi, məsaməlilik 
əmsalından, xüsusi səthdən, süxurun və mayenin kimyəvi xassələrindən 
asılıdır. Məsələn, montmorillonit gillər üçün tam islanma istiliyi 
təxminən 15-20  kal/q  qiymətində olur. İstilik miqdarını bilməklə, 
teperaturun dəyişmə həddini tapmaq olar. 
 
§  30.  Süxur nümunəsinin laydan çıxarılması, saxlanması və təhlil. 

 
Süxur nümunəsinin tədqiq edilmə qaydası 
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Lay süxurlarının fiziki-kimyəvi-mexaniki və b. Xassələri, 

quyuların qazılması prosesində laydan çıxarılan süxur nümunələri 
üzrində aparılan tədqiqatlar nəticəsində ğyrənilir. Odur ki, lazımi 
dərinlikdən süxur nümunəsinin. 
götrülməsi və onun  lay şəraitini dəyişmədən çaxlanması əsas 
məsələlərdən biridir. 

Geofiziki tədqiqatların böyük əhəmiyyət kəsb etməsinə 
baxmayaraq, lay haqqında yeganə canlı dəlil olan süxur hümunəsi 
üzərində aparılan tədqiqat materialları son dərəcə qiymətlidir. 

Praktiki cəhətdən qazma quyusundan ardıcıl çıxarılan süxur 
nümunələrinin biavasitə mədən şəraitində öyrənilməsi mümkün 
olmadığından, nümunənin lay şəraitinə uyğun vəziyyətdə laboratoriyaya 
çatdırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Aparılan tədqiqatlar 
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, qazma prosesində süxur 
nümunələri aşağıdakı qayda üzrə çıxarılmalıdır. Qaldırılandan sonra 
gilli məhlulla birlikdə bütün süxur nümunəsi heç bir makrotəsvir 
aparılmadan tədqiqat üçün ayrılır. Qaldırılmış süxur nümunəsi 
üzərindəki gilli azacıq silinir, eyni zamanda digər şəxs tərəfindən süxur 
nümunəsi üçün nişan kağızı hazırlanır və tənzif parafinlənir. Nümunə 
nəm selofan paketə qoyulur və iplə kip bağlandıqdan sonra kağız nişan 
ilə birlikdə parafinlənmiş tənzifə bükülür və tədqiqat üçün 
laboratoriyaya göndərilir. Süxur nümunəsi haqqında qısa makrotəsvir 
isə ondan qoparılmış hissəciklər əsasında aparılır. Nümunələr 
laboratoriyaya göndərildikdə xüsusi qutularda kip yerləşdirilməli və 
titrəyişlərdən qorunmalıdır. Bu qayda ilə hazırlanmış süxur nümunəsi, 
lay şəraitinə uyğun gəlir. 

Laboratoriya şəraitində süxur nümunəsi üzərində makro və 
mikroməlumatlar əldə edilir. 

Mikroməlumatlar əsas etibailə aşağıdakı parametrlərin 
öyrənilməsi ilə əldə edilir: məsaməlilik, keçiricilik  (laylanma və ona 
perpendikulyar istiqamətdə), qranulometrik tərkib, karbonatlılıq,  
stratiqrafik məlumatlar, su-neftlə doyma əmsalları. Bu məqsədlə süxur 
nümunəsi 6-7 hissəyə bölünür və onlar üzərində tədqiqat işləri aparılır. 
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Keçiriciliyin ölçülməsi üçün nümunənin uzunluğu 30 mm, neft-su 
ilə doymanın təyin edilməsində nümunənin çəkisi  30-40  q,  
qranumetrik tərkibi öyrəndikdə isə  50  q  olmalıdır. 

Süxurun mikro təsviri süxurun növünün, onu təşkil edən 
hissəciklərin və məsamələrin ölçülərinin, sementləşmə dərəcəsinin, 
sementləyici materialların  və  s.  təyin edilməsi məsələləri özündə 
cəmləşdirir. 
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II  FƏSİL 
 

NEFT, QAZ VƏ SUYUN LAY ŞƏRAİTİNDƏ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
§ 1. Neft və qazın tərkibi 

 
 Tərkibindən, temperatur və təzyiqin qiymətindən asılı olaraq 
karbohidrogenlər lay şəraitində müxtəlif termodinamik  - qaz, maye, 
bərk qazlı maye hallarında olr. 
 Neft və qaz, karbon və hidrogendən təşkil olunmuş üzvi 
birləşmələrdir. Lakin göstərilən elementlərdən başqa, neftin tərkibində 
əksər halda kükürd, oksigen, azot və s. elementlərə rast gəlinir. 
Kükürdlü birləşmələr paslandırıcı və bununla əlaqədar olaraq dağıdıcı 
xassəyə malik olduğundan, adətən, zərərli sayılır. Oksigen, bir çox 
neftlər üçün praktiki əhəmiyyəti olan naften turşusunun tərkibinə aid 
edilir. Neftin qatran hissəsi kükürd, oksigen və azot birləşmələrindən 
təşkil olunur. Bir çox neftlərin tərkibindən hidrogen-sulfid də olur. Lay 
şəraitində neftin tərkibində çoxlu miqdar parafin, asfalten və s. hissələr 
də olur. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən elementlərin az miqdarda 
olmalarına baxmayaraq, onlar layda neftin hərəkətinə böyük təsir 
göstərir. Bu baxımdan neftin tərkibində olan üzvi birləşmələr aşağıdakı 
üç qrupa bölünür: 

1. Parafinli karbohidrogenlər. Bunların tərkibi  Cn H2n+2  
ifadəsi ilə təyin edilir. Bu birləşmələr kimyəvi cəhətdən daha dayanıqlı 
olur.  Atmosfer şəraitində əsas etibarilə doymuş karbohidrogenlərdən 
təşkil olunmuş neft parafin əsaslı sayılır. 

2. Naftenli karbohidrogenlər. Bunların tərkibi CnH2n ifadəsi       
ilə təyin edilir. Bu cür neftlər naften əsaslı sayılır. 

3. Aromatik karbohidrogenlər. Bunların tərkibi CnN2n-6  
ifadəsi ilə müəyyən edilir. Bu cür neftlər kimyəvi aktiv olmaqla tez 
oksidləşməyə məruz qalır. Belə neftlərə, adətən, az rast gəlinir.    
 Qeyd etmək lazımdır ki, parafin və naften əsaslı neftlərə ən çox 
rast gəlinir. 
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 Neftin qaynama temperaturu (150-200)°C olan fraksiyası 
benzindən, (150-300)°C – kerosindən, (300-400)°C – solyardan, 400°C 
– dən yuxarı temperaturda qaynayan hissəsi isə yağlardan ibarət olur. 
Qatranı az olan neftlərin (500-550)°C temperaturdan sonra qalan hissəsi 
asfalteni təşkil edir. 
  Neftlər tərkibində kükürdün, qatranın, parafinin asfaltenin və s. 
miqdarına görə aşağıdakı kimi təsnif olunur. Lakin bu barədə hələlik 
tam fikir yoxdur. Buna səbəb neftin tərkibinin nəinki müxtəlif laylar 
üçün, hətta eyni bir yataq üçün də kəskin dəyişməsidir. 
 Buna baxmayaraq, nüftin tərkibində aşağıda göstərilən müəyyən 
qanunauyğunluqlar nəzərə çarpır: 
 1). əgər neftin benzin fraksiyasında metanlı karbohidrogenlər 
üstünlük təşkil edirsə, onda lay şəraitində neftin tərkibində çoxlu 
miqdar metan və ağır qaz karbohidrogenləri (etan, propan, butan) həll 
olur. Adətən, 200°C-yə kimi qaynaya bilən benzin fraksiyalarının 
miqdarı (20÷30)% və çox olur. Belə neftlər parafinlə zəngin olur; 
 2). əgər benzin fraksiyasında naftenli karbophidrogenlərin 
miqdarı əksəriyyət təşkil edirsə, belə neftdə benzin fraksiyasının 
miqdarı 2÷15% olur. Lay şəraitində bu cür neftlərdə, adətən, metan həll 
olur, propan, butan və s. ağır karbohidrogenlərin miqdarı isə az olur. 
Belə neftlərin tərkibində parafin olmur, naften turşusu olur; 
 3).  əgər neftdə benzin fraksiyası yoxdursa, kerasinin xüsusi 
çəkisi çox boyük olmaqla bərabər, yüksək oktan ədədinə malik olur. Bu 
neftlərin tərkibində, adətən, nəzərə çarpacaq miqdarda qaz həll olmur 
(etana, propana, butana isə, ümumiyyətlə, rast gəlinmir). 
 Əgər neft metan sıralı karbohidrogenlərlə və benzin fraksiyası ilə 
zəngindirsə, belə neftin özlülüyü kiçik olur. Tərkibində qaz az həll oln 
neftlərin özlülükləri isə böyük olur. 
 Tərkibində naften turşusu olan neftlər qələvi su ilə təmasda 
olduqda neft-su sərhədində səthi gərilməni azaldan maddə əmələ 
gələrək neft verməyə müsbət təsir göstərir. 
 Lakin belə düşünmək olmaz ki, bu qayda ilə neftləri ayrı-ayrı 
qruplara bölmək olar. Bu məqsədlə riyazi statistikanın və geokimyəvi 
təhlilin tətbiqi məqsədəuuğun sayılır. 
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 Neft, qaz və qaz-kondensat yataqlarından alınan qazın tərkibi əsas 
etibarilə metan sıralı korbohidrogenlərdən ibarıtdir. Bununla bərabər, 
qazların tərkibində karbon qazı, azot, kükürd və nadir qazlar da olur. 
 Neft və qaz komponentlərinin kütlə və ya həcm miqdarı faiz və 
mol hissə ilə verilir. 
 Qaz qarışığında hər hansı komponentin kütlə miqdarı aşağıdakı 
nisbətdən tapılır (%): 
 

    ,100%)(
i

i
i W

W
M    

 
burada Wi – i-ci komponentin kütləsi;  iW - qarışığın kütləsidir. 
 Eyni qayda ilə hər hansı komponentin qarışıqda həcm miqdarı 
aşağıdakı kimi tapılır (%): 
 

    ,100%)(
i

i
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V
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burada Vi – i-ci komponentin qarışıqda həcmi; iV - qarışığın həcmidir. 
уi – ci komponentin mol ilə hissəsi 
 

         
i

i
i n

nу  

 
kimi tapılır. Burada ni – qarışıqda i – ci komponentin mol sayı; in - 
qarışıqda mollar sayının cəmidir. 
 Bəzən mol sayı əvəzinə tərkibin mol faizi tapılır: 

    %100
i

i
i n

n
y  

    
Avaqardo qanununa əsasən aşağıdakı ifadəni yazmaq olar: 
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           Vi = kni  
 
burada k – mütənasiblik əmsalıdır. Beləliklə, 
 

   100100100
i

i

i

i

i

i

n
n

kn
kn

V
V

 

 
yazmaq olar. Deməli, komponentlərin həcm və mol hissələri eyni olur. 
 II.I cədvəlində bəzi qaz, qaz-kondensat və neft yataqlarındakı 
qazların orta həcmi tərkibi, II. 2 cədvəlində isə atmosfer şəraitində 
kondensatın tərkibi göstərilmişdir. 
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§ 2. Qaz halı qanunları 

 
 Qaz halında olan cisimlər də atomlardan və ya molekullardan 
ibarətdir. Belə ki, qazlarda molekullar bərk və maye cisimlərdəkinə 
nisbətən bir-birindən daha uzaq məsafədə yerləşir, yəni qaz 
molekulları  arasındakı czibə və itələmə qüvvələri çox zəif olur. 
 Deməli, qaz halı qanunlarını tərtib etmək üçün ya molekullar 
yığımının, ya da hər molekulun ayrılıqda hərəkətinə baxmaq 
lazımdır. Məlumdur ki, əgər hər molekulun ayrılıqda hərəkəti 
mexanikanın qanunlarına tabedirsə, molekullar yığımının hərəkəti 
yeni hərəkət forması olub, mexaniki hərəkət formasından fərqlənir. 
Ona görə də molekul yığımına aid olan xassə (makroskopik xassə), 
hər molekula ayrılıqda aid olan xassədən (mikroskopik xassə) fərqli 
olur. Məsələn, qazın təzyiqi, temperaturu, istilik keçirməsi, özlülüyü 
makroskropik xassə  adlanır. aydındır ki, bu xassələri hər molekula 
aid etmək olmaz. Qaz molekullarının orta kinetik enerjisi, sürəti və 
s.qazların mikroskopik xassənin xarakterizə edir. 
 Qeyd edək ki, qazın makroskopik xassələri ilə mikroskopik 
xassələri arasında kəmiyyət asılılığı məlumdur. Məsələn, qaz 
molekullarının orta kinetik enerjisi qazın temperaturu ilə , qazın 
özlülüyü isə molekulların orta sürəti ilə düz mütənasibdir və s. Bu 
asılılıqları almaq üçün riyazi statistikanın üsullarından istifadə edilir. 
 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi prosesində qaz halı tənliyini 
tərtib etdikdə qəbul edilir ki, molekulların həcmi qazın ümümi 
həcmindən çox kiçikdir və onlar qarşılıqlı təsirdə olmur. Belə qaz 
modelinə ideal qaz modeli  deyilir. Bu modeli real qazlara tətbiq 
etdikdə isə molekulların həcmi və onlar arasındakı qarşılıqlı təsir 
nəzərə alınmalıdır. 
 Qazların temperaturu, təzyiqi və həcmi arasındakı əlaqəni 
müəyyən edən tənliyə hal tənliyi deyilir. 
 Ideal qazların, verilmiş temperaturda hal tənliyini Boyl – 
Mariott qanununa əsasən müəyyən etmək olar, yəni: 
 



133 
 

   pV=c1 ( m = const, T = const),  (II.I) 
 
burada P,V,T – qazın təzyiqi, həcmi və temperaturu; m-qazın 
kütləsidir.  C1- sabit kəmiyyəti, qazın kütləsi və temperaturundan 
asılıdır. 
 Sabit təzyiqdə qazın həcmi ilə temperaturu arasındakı asılılığı, 
Gey – Lyussak qanunu verir, yəni: 
 

   )cos,(2 tmconstpc
T
V .  (II.I) 

 
 Qeyd etmək lazımdır ki, c2 sabit kəmiyyəti, qazın kütləsi və 
təzyiqindən asılıdır. Bu qanun əsasında həcmin temperaturdan 
asılılığını ala bilərik, yəni: 
    V = V0 (1 = a t), 
 
burada V0 - 0° -də qazın həcmi; a – termik həcmi genişlənmə əmsalı 

olub, bütün qazlar üçün  
273
1  dər -1-ə  bərabərdir. 

 Sabit həcmdə qazın təzyiqi ilə temperaturu arasındakı asılılığı 
Şarl qanunu verilir, yəni: 
 

   ).,(,3 constmconstVc
T
P   (II. 3) 

 
 (II. 3) ifadəsindən görünür ki, qazın həcmi dəyişmədikdə 
verilmiş qaz kütləsinin təzyiqi ilə mütləq temperaturunun nisbəti 
sabit qalır. c3 sabit kəmiyyəti qazın kütləsi və həcmindən asılıdır. 
 Bu qanunlardan istifadə edərək qaz halını xarakterizə edən p, V 
və T  kəmiyyətləri arasındakı asılılığı tapa bilərik. Tutaq ki, kütləsi  
m  olan qazın başlanğıc vəziyyətində təzyiqi  p1, həcmi V1 və 
temperaturu T1, sonrakı vəziyyətində isə uyğun olaraq  p2, V2 və T2-
dir. Bu qazı, başlanğıc vəziyyətdən sonrakı vəziyyətə aşağıdakı 
qaydada keçirək: 
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1) qazın  p1 = const şəraitində temperaturunu T2-yədək artıraq. 

Onda qazın həcmi, Gey – Lyussak qanununa əsasən 
V*=T2V1/T1 olacaqdır; 

2) V* həcmdə qazın təzyiqini T2 = const şəraitində  p1-dən  p2-     
yədək artıraq. Onda  Boyl – Mariott qanununa əsasən 
V*=p2V2/p1 olur. Bu həcmlərin bərabərliyindən yaza 
bilərik: 

   
2

22

1

11

T
Vp

T
Vp     (II. 4) 

 Düsturların görünür ki, verilmiş qaz kütləsi üçün təzyiqlə 
həcmin hasilinin mütləq temperatura bölünməsindən alınan nisbət, 
qaz halından asılı olmayan sabit kəmiyətdir: 

   c
T
pV     (II. 5) 

 
(II. 5) tənliyi  Klapeyron tənliyi adlanır. bu tənlikdəki sabiti 
Avoqadro qanunundan istifadə edərək tapmaq olar. Bilirik ki, qazın 
miqdarı bir mol olarsa, p0=0,1  mPa və T = 273° K – də istənilən 
qazın həcmi mollV /4,220  olur. Deməli, istənilən qazın bir molu 
üçün (II. 4) ifadəsini yaza bilərik: 
 

   
moldэr

lmPa
T
Vp

T
pV 0082,0

273
4,221,000   

 
 Bu sabit  c  kəmiyyəti bütün qazlar üçün eyni olub, universal 
qaz abiti adlanır və R ilə ilə işarə olunur. Beynəlxalq  Vahidlər 

Sistemində (BVC) R=8,31·103 
kmoldэr

Coul  olur. 
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 Qazın miqdarı bir mol olmayıb, hər hansı  m  mol olarsa, ideal 

qazın hal tənliyinin ən ümumi şəklini (II. 5) ifadəsindən almaq olar: 
 

    RTmpV     (II. 6) 

 
 Bu tənliyə  Mendeleyev – Klapeyron tənliyi deyilir.qaz 
qarışığını tədqiq edərkən Dalton qanunundan istifadə edilir. Bu 
qanun (II. 6) tənliyi ilə birlikdə  istənilən qaz qarışığının hal tənliyini 
tapmağa imkan verir. 
 Qarışığa daxil olan hər bir qaz komponenti, onun yerləşdiyi 
qabın divarına göstərilən yekun təzyiqin yaranmasında iştrak edir. 
Qaz qarışığının hər bir komponentinin ayrılıqda həcmi qarışığın 
həcminə bərabər olduğu zamçan qabın divarına göstərdiyi təzyiqə 
parsial  (yəni xüsusi) təzyiq deyilir. Dalton qanununa görə qaz 
qarışığının təzyiqi  p,  onu təşkil edən qaz komponentlərinin  p1, 
p2,..., pn  parsial təzyiqlərinin cəminə bərabərdir, yəni: 
 

    p = p1+p2+...+pn=
n

p
11

1     (II. 7) 

 
 Əgər qaz qarışığındakı qaz komponentlərinin həcmini 
(V)ümumi təzyiqə (p) gətirsək, komponentlərin parsial həcmlərini 
(V1) alarıq, yəni: 
 

   .,...2,1,1
1 ni

p
VpV     (II. 8) 

 
Buradan parsial təzyiqlər üçün aşağıdakı ifadəni alırıq: 
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    ,1
1

.1 py
V

pVp  

 
burada y1 –komponentin mol hissəsidir. 
 Komponentin V1 parsial həcminin, ümumi həcmə olan 
nisbətinə,  həcm və ya mol hissəsi deyilir. 
 

§ 3. Real qaz halının ideal qaz 
qanunlarından fərqlənməsi 

 
 Yuxarıda göstərdik ki, makroskopik nöqteyi-nəzərdən ideal 
qazlar Mendeleyev – Klapeyron tənliyinə dəqiq tabe olan qazlardır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tənlik kifayət qədər seyrəkliyə malik olan 
real qazlar üçün daha dəqiq nəticə verə bilər (yəni kiçik təzyiqlərdə). 
 Təcrübi tədqiqatlar göstərir ki, ideal qazlar üçün verilmiş hal 
tənliyi, normal şəraitdə belə bəzi qazlar üçün 2-3% xəta verir. 
Yüksək təzyiqlərdə isə bu xəta daha böyük olur. Buna səbəb, ideal 
qazlar üçün (II. 6) tənliyini çıxdıqda, molekullar arasındakı qarşılıqlı 
təsir qüvvəsinin və qaz molekullarının tutduğu həcmin nəzərə 
alınmasıdır. 
 Praktiki hesablamalar aparmaq üçün elə vasitələr tapmaq 
lazımdır ki, ideal qazlar üçün hal tənliyini real qazlara da tətbiq 
etmək mümkün olsun. Bu yolla, real qazlar üçün hal tənliyi Van-der-
Vaals tənliyi: 

   RTbV
V
ap ))(( 2     (II. 9) 

 
şəkilində yazılır. Burada a  və  b – qazın təbiətindən asılı əmsallar 

olub, molekullar arasındakı qarşılıqlı təsiri  2V
a  və molekulların 

həcmini (b) nəzərə alır. Bu əmsallar aşağıdakı ifadələrindən 
hesablana bilər: 
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,

38

64
27 22
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Pk

K

K

K

VRTb

P
TRa

 

burada TK, PK, VK – uyğun olaraq krtik temperatur, təzyiq və 
həcmdir. 
 Bitti – Bricmen tənliyi 
 

           2

0

032

)1(
)1()1(

V
V
aA

V
bBV

VT
c

V
RTp  

 
şəklində yazılır. Burada a, b, c, A0, B0 – təbii qazın komponentləri 
üçün sabit əmsalıdır. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, təbii qazlar üçün Bitti-Bricmen 

tənliyindən (sıxlıqları kritik şəraitə uyğun sıxlıqların  
3
2  hissəsini 

təşkil edən qazlar üçün) alınan nəticələr təcrübəyə daha yaxın olur. 
 Qarışıqda komponentlərin sayı çox olduqda (II.9) tənliyinin 
tətbiqi çox çətinləşir. Lakin, ideal qazların hal tənliyinə müəyyən 
düzəliş (z) verməklə, real qazlar üçün hal tənliyini almaq olarş bu 
düzəliş, real qazların genişlənmə və sıxılma qabiliyyətinin ideal 
qazlar üçün müəyyən edilmiş qanunauyğunluqlarından nə dərəcədə 
fərqləndiyini nəzərə alır. Deməli, ideal qaz halının əsas tənliyini real 
qazlara tətbiq etdikdə  z  inhiraf əmsalını nəzərə almaqdır; yəni (II. 6) 
ifadəsi belə yazılmalıdır (çəkisi G olan qaz üçün): 
 
    Pv = z RGT.    (II. 10) 
 
 Real  qazlatrın ideal qazlardan fərqlənmə dərəcəsini nəzərə 
alan inhiraf əmsalının təzyiq və temperaturdan asılı olaraq 
dəyişməsini müəyyən edə bilərik. 
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 Məlumdur ki, ideal qazlarda molekulların həcmi qazın 
həcminə nisbətən nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olur. Real 
qazların molekulları isə müəyyən həcmə malik olur və onlar arasında 
qarşılıqlı təsir qüvvələri yaranır. Ona görə də real qazlar çox kiçik 
təzyiqlərdə özlərini ideal qazlar kimi aparır. Deməli, kiçik 
təzyiqlərdə inhiraf əmsalı vahidə bərabər olur. Təzyiq artdıqca qaz 
molekulları bir-birinə yaxınlaşır, onların arasındakı qarşılıqlı təsir  
 

 
Şəkil  II.1a 

 
qüvvələri qazın sıxılmasına kömək edir. Buna görə də eyni şəraitdə, 
eal qazlar ideal qazlara nisbətən daha artıq sıxılır. Deməli, təzyiq 
artdıqca inhiraf əmsalı da azalmalıdır. Onu da qeyd edək ki, təzyiqin 
müəyyən qiymətindən sonra qaz, maye hlına yaxınlaşır, yəni onun 
molekulları arasındakı məsafə o qədər kiçilir ki, bunlar arasında 
qarşılıqlı itələyici qüvvələr yaranır. Bu qüvvələr həcmin sonrakı 
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kiçilməsinə mane olur. Belə şəraitdə qazın sıxılması azalır və deməli, 
inhiraf əmsalı təzyiqin artması ilə artır. 
 Inhiraf əmsalının ədədi qiyməti, adətən, təcrübi üsulla tapılır. 
Bunlardan istifadə edilməsinə görə ən sadəsi və geniş tətbiq olunanı 
təcrübə nəticəsində alınmış çevrilmiş təzyiq  pч və çevrilmiş 
temperaturdan Tч  asılı olaraq qurulmuş əyrilərdir. II. 1a  şəklində 
tərkibində 95-96% metan olanqazların ideal qaz qanunlarından 
fərqlənmə dərəcəsi göstərilmişdir. 
  Şəkildəki əyrilərdən istifadə etmək üçün çevrilmiş təzyiq və 
temperaturu heablamaq lazımdır, yəni: 
 

 
 

Şəkil  II. 1b 
 

   ,;
11 kpi

Ч
kpi Ty

TT
py

pp
Ч

 

 
burada p, T-qazın təzyiqi və temperturu; Pkpi, - i-ci komponentin 
kritik təzyiq və temperaturu (cədvəl II. 3); yi-i-ci komponentin mol 
hissəsidir  ( ); kpkpiikpikpii TTyppy  
 Qeyd etmək lazımdır ki, eyni çevrilmiş təzyiq və temperaturu 
olan müxtəlif qazlar “uyğun hallarda”olur.  
                                                                                        Cədvəl II. 3 
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Komponentlər Nisbi 

molekulyar 
çəki 

Kritik 
temperatur  
            °K 

Kritik təzyiq, 
         MPa 

Metan 
Etan 
Propan 
n-Butan 
İzobutan 
n-Pentan 
İzopentan 
n-Heksan 
n-Heptan 
Karbon qazı 
Azot 
Kükürd qazı 
NH3 

16,04 
30,07 
44,09 
58,12 
58,12 
72,15 
72,15 
86,17 
100,20 
44,01 
28,02 
34,08 
— 

190,7 
306,2 
369,8 
452,2 
407,2 
470,4 
461,0 
507,9 
540,1 
303,6 
420,3 
373,6 
400,6 

4,58 
4,86 
4,34 
3,57 
3,72 
3,30 
3,28 
2,89 
2,65 
7,16 
3,28 
8,73 
11,15 

 
Buna uyğun hallar qanunu deyilir. Deməli, uyğun hallar qanununa 
əsasən çevrilmiş təzyiq və temperaturu eyni olan maddələrin 
xassələri təxminən eyni olur. Ona görə də II.1, a şəklində göstərilən 
qrafikdən praktiki hallarda kifayət qədər dəqiqliklə, eyni sıralı 
karbohidrogenlər üçün inhiraf əmsalını tapmaq olar. Eləcə də bu 
qrafikdən kritik parametrləri məlum olan hər hansı qazın (o 
cümlədən qaz qarışığının) xüsusi həcminb və başqa parametrlərini 
tapmaq üçün də istifadə etmək olar. məlumdur ki, bu qrafiklər 
tərkibində qeyri-karbohidrogen komponentlər az olan qazlar üçün də 
doğrudur. Bu halda qaz üçün inhiraf əmsalı  z   additivlik qaydasına 
görə hesablanır: 
    Z = yaza + (1 – ya) z1,    (II.11) 
 
burada ya – azotun mol qatılığı;  za, z1 – azotun və qazın 
karbohidrogen hissəsinin inhiraf əmsalıdır. 
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 Real qazların ideal qazlardan fərqlənmə dərəcəsini  başqa 
qayda ilə də tapmaq olar. Bu üsulu, uçuculuq (fuqutivlik) adlanan 
yeni bir funksiya  f  verməklə, C.A. Lyus təklif etmişdir. 
 Uçuculuq, komponentin təzyiq və temperaturundan asılı olaraq 
bir fazadan o birinə keçməyə çalışması ilə xarakterizə olunur. 
 Çox yüksək temperaturda və ya vakuuma yaxınlaşan ən aşağı 
təzyiqlərdə, yəni real qazın öz xassələrinə görə ideal qaza 
yaxınlaşdığı şəraitdə bu fərqlənmə sıfra bərabər olur. Əksinə, təzyiq 
nə qədər çox və temperatur nə qədər aşağı olarsa, fərqlənmə bir o 
qədər çox olur. Bu xassə, qazlarda və buxarlarda temperatur 
yüksəldikcə onların daha böyük həcm tutmağa meyl göstərməli ilə 
ifadə olunur. Qaz və buxar qapalı yerdə olarsa, bunun nəticəsində 
təztiq artır. Buradan aşkar olur ki, buxarın elastiklıyi kimi, uçuculuq 
da təzyiq vahidi ilə ölçülür. 
 Uçuculuq anlayışını tətbiq etməklə Raul və Dalton qanunları 
öz formasını saxlayır, lakin uçuculuğu xarakterizə edən 
kəmiyyətlərlə ifadə olunur, yəni: 
 
   p1 = p1x1  əvəzinə  fiM = fImx1  
   p1 = pyMy1 əvəzinə  fib = fiby1  
 
yazılır. fIm; fib – uyğun olaraq maye və buxar fazasında komponentin 
parsial uçuculuğu; fIm, fib – uyğun olaraq p  və  T şəraitində maye və 
buxar fazasında təmiz komponentin uçuculuğudur. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, Raul qanununun iki çatışmayan cəhti 
vardır: 1) bir çox qarışıqlar öz kimyəvi təbiətlərinə görə bu qanundan 
uzaqlaşır; 2) bu qanun o zaman tətbiq oluna bilər ki, qarışığın 
temperaturu onda həll olan bütün komponentlərin kritik 
temperaturundan kiçik olsun və qarışığın buxar elastikliyi məlum 
olsun. Metanın kritik temperaturu - 82°C olduğundan Raul qanunu 
nadir hallarda tərkibində metan olan təbii karbohidrogen qarıığına 
tətbiq edilə bilər. Tərkibində propan, butan, pentan və i. a. olan 
qarışıq üçün Raul qanunu temperaturun 66°C – yədək və mütləq 
təzyiqin 0,7 MPa – yədək qiymətləri üçün öz doğruluğunu saxlayır. 



142 
 

 Lakin uçuculuqdan istifadə etdikdə yuxarıda göstərilən 
çatışmazlıqlar aradan qalxır. 
 Uçuculuq faza tarazlığı ölçüsüdür. Birkomponentli qazlar üçün 

uçuculuq əmsalı, yəni 
p
f  ifadəsi 

 

   
P

dpV
p

RT
RTp

fIn
0

)(1    (II. 12) 

 
düsturdan  təyin olunur. Qeyd edək ki, bu ifadədən  Pvt  təcrübələri 
əsasında uçuculuq əmsalını tapmaq olar.  
 Uçuculuq əmsalına uyğun hallar qanunu əsasın da hesablamaq 
mümkündür, yəni: 
 

   
p

p p
dpz

p
fIn .)1(      (II. 13) 

 
 Hesablamalar göstərir ki, uçuculuq real qazlar üçün f = zp, 
ideal qazlar üçün isə  f = p ifadələri ilə müəyyən edilir. 
 Deməli, uçuculuq əmsalı vahidə bərabər olduqda verilmiş qaz 
qarışığı özünə ideal qazlar kimi aparır, vahiddən kiçik olduqda isə 
ideal qazlardan fərqlənir. 
 Inhiraf əmsalını bildikdən sonra qazın həcmin tapmaq 
olar.(II.10) ifadəsinə əsasən qazın həcmi: 
    

    
P

TzVV
273

1
0   

 
olur. Burada V0 – qazın normal şəraitdə həcmidir. Məsələn, normal 
şəraitdəki həcmi 1M

3 olan qazın layda p1 təzyiqində tutduğu məsamə 
həcminin faizlə ifadəsi 
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2731p

zTB  

 
olar. B əmsalı qazın həcm əmsalı  adlanır. Bu əmsal, qazın normal 
şəraitdəki həcmini, lay şəraitinə və əksinə keçirməyə imkan verir. 
 Baxılan vəziyyətdə komponentin uçuculuğunun onun standart 
vəziyyətindəki uçuculuğuna olan nisbəti aktivlik adlanır. Əgər 
standart hal üçün  p = 1 kQ/sm2 təzyiqində ideal qaz halı qəbul 
edilirsə, onda aktivlik uçuculuğa bərabər olacaqdar: 
 
                     a1 = f1 

 

 Əgər standart hal üçün ideal qazın  p və T  şəraitindəki, 
vəziyyəti qəbul edilərsə, yazmaq olar: 
 

          .
1

1

g
a

  

 
 Misal  1. Tutaq ki, p =  38,0 MPa  və  T = 275°C-də 1 mol 
NH3 qazının həcminin heablanması  tələb olunur. Bunun üçün  II. 3 
cədvəlindən  pk və Tk təyin edilir, sonra çevrilmiş təzyiq və 
temperatur tapılır: 
 

           41,3
15,11
0,38

ч
ч p

pp  

 

           .35,1
6,400

548

K
Ч T

TT  

 
PЧ  və TЧ – ni bu qiymətlərinə görə inhiraf əmsalı II. 1, a şəklindən  z 
= 0,68 tapılır. Onda qazın  p  və  T-yə uyğun həcmi belə olur: 
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    .5,80 l
p

RTzV  

 
 Misal  2. Tutaq ki, 1,0 MPa  və 63°C tempraturda normal 
pentanın uçuculuğunun tapılması tələb olunur. əvvəlcə çevrilmiş 
təzyiq və temperaturun qiymətləri  pч = 1,0/3,3 = 0,3,  Tч = 336/470 = 
0,9 tapılır, sonra  II. 1, b  şəklinə əsasən  pч  və  Tч  qiymətlərinə görə  

83,0  təyin edilir. 
 Bu halda pentanın verilmiş şəraitdə uçuculuğu  f = γ·ρ = 
0,83·1,0 = 0,83 olur. 
 
         § 4. Qazların fiziki xassələri  
 
 Qazların sıxlığını təyin etmək üçün nisbi sıxlıq anlayışından 
istifadə olunur. Nisbi sıxlıq – qazın verilmiş təzyiq və temperaturuna 
uyğun həcmindəki kütləsinin, quru havanın normal şəraitə uyğun bu 
həcmdəki kütləsindən neçə dəfə böyük və ya kiçik olduğunu 
xarakterizə edir: 

        ,
h

r

p
pd    (II. 14) 

 burada ρr, ρh – qazın və havanın sıxlığıdır. 
 Qazların sıxlığı onların nisbi molekulyar kütləsinə görə də 
hesablamaq olar. Qaz qarışığının orta molekulyar kütləsi Mq 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 
 

    
n

i
iq yM

1
1.    (II. 15) 

 
burada μi – ci komponentin nisbi molekulyar kütləsidir. 
 Istənilən qaz üçün bir kilomolun (kmol) normal şəraitdə həcmi 
22,41 m3-dir. 
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                                  Cədvəl II. 4 
   
Qazlar Nisbi  

sıxlığı 
Qazlar Nisbi  

sıxlığı 
Hava  
Helium 
Azot 
Karbon qazı 
Kükürd qazı 

1,00 
0,138 
0,97 
0,518 
1,191 

Metan 
Etan 
Propan 
butan 

0,55 
1,038 
1,52 
2,0065 

 
 
Deməli, qazın havaya görə nisbi sıxlığı: 
 

    .
97,28
qM

d  

 Bundan başqa, qazın normal şəraitdəki sıxlığı ρ0 məlum 
olduqda onun orta molekulyar kütləsini tapmaq olar: 
 
           Mq= 22,41 ρ0. 
 
 Bəzi qazların nisbi sıxlığı haqqında məlumat  II. 4 cədvəlində 
verilmişdir. Qazın sıxlığı təzyiq və temperaturdan asılı olaraq dəyişir. 
 Qazların özlülüyü. Özlülük – qazın layda hərəkətini 
xarakterizə edən mühüm kəmiyyətlərdən biridir. Qazın özlülüyü ilə 
onun hal parametrləri arasındakı asılılıq çox mürəkkəbdir. Qazın 
özlülüyünün müxtəlif təzyiq və temperaturlarda dəyişmə 
qanunauyğunluqlarını izah etmək üçün qazların kinetik nəzəriyəsinin 
bəzi müddəalarından istifadə edək. məlumdur ki, qazın özlülüyü 
 

    
3

    (II. 16) 

ifadəsindən tapıla bilər. Burada ρ – qazın sıxlığı; υ – molekullarının 
orta sürəti; λ – molekulların sərbəst yürüş yolunun orta uzunluğudur. 
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 Şəkil   II. 2 

 
 Düsturdan görünür ki, qazın özlülüyü təzyiq və temperaturdan  
asılıdır. Təzyiq artdıqca qazın sıxlığı artır, molekulların sərbəst yürüş 
yolunun uzunluğu isə azalır (molekulların orta sürəti təqribən sabit 
qalır). Deməli, (II. 16) ifadəsinə görə təzyiqin elə qiymətləri ola bilər 
ki, qazın özlülüyü praktiki olaraq dəyişməsin. Temperatur artdıqca 
qazın özlülüyü molekullarının orta sürətinin artması nəticəsində (bu 
halda ρ və λ təxminən sabit olur) çoxalır. 
 Beləliklə, atmosfer təzyiqinə yaxın təzyiqlərdə qazın özlülüyü 
təzyiqdən asılı olaraq dəyişmir və temperatur çoxaldıqca özlülük 
artır. Eyni homoloji sıra üçün qazların özlülüyü onların molekulyar 
kütləsi artdıqca azalır. Böyük təzyiqlərdə isə yuxarıda qeyd olunan 
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qanunauyğunluqlar pozulur. Belə ki, temperatur artdıqca qazların 
özlülüyü, mayelərdə olduğu kimi, azalır; böyük molekulyar kütləsi 
olan qazların özlülüyü də böyük olur. 
 II. 2 şəklində metan, propan və metan-propan qarışığı üçün 
özlülüklərin dəyişmə əyriləri göstərilmişdir (a, b, v, q, ğ  qaz 
qarışığının sıxlıqlarının uyğun 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 qiyməti üçün, 
çıxarırmışdır). 

 
 Şəkil  II. 3 

 
 Qazların tərkibində azotun miqdarı 5,0% - dən artıq olduqda, 
onun qarışığın özlülüyünə təsirini nəzərə almaq lazımdır. Bu halda 
qarışığın özlülüyü aşağıdakı ifadədən təyin edilə bilər: 
 

μ =  μa y a + (1 – ya) μy, 
      
burada μa, μy – azotun və qarışığın karbohidrogen hissəsinin 
özlülüyüdür (μa – nı  II.3 çəklindən tapmaq olar). 
 Qazların istilik xassələri. Qazların istilik tutumu təzyiq və 
temperaturdan asılıdır. Termodinamikada qazların istilik tutumu sabit 
təzyiqdə cp  və sabit həcmdə cv təyin edilir. Bu istilik tutumları 
arasında aşağıdakı asılılıq məlumdur: 
                    cp – cv = R 
 
 Bu, Mayer tənliyi adlanır. Real qazların istilik tutumu 
təcrübədən tapılır. Müəyyən edilmişdir ki, real qazların istilik 
tutumu, təzyiqdən asılı olaraq az dəyişir. Bunu praktiki olaraq nəzərə 
almaq olar. 
             Çədvəl II. 5 
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       Komponentlər 

Istilik tutumu, k Coul/kq·K 

cp cV 

Metan 
Etan 
Propan 
Izobutan 
n-Butan 
Azot 
Kükürd qazı 
Hava 
Karbon qazı 

2,220 
1,729 
1,560 
1,490 
1,490 
1,250 
1,323 
1,241 
1,200 

1,690 
1,430 
1,350 
1,315 
1,315 
1,178 
1,192 
1,172 
1,156 

                                                                                     
        Cədvəl II. 6 
 
 
       T°C 
 

 
0 

 
100 

 
200 

 
500 

 
cV,kCoul/kmol.dər 

 
27,96 
 

 
32,19 

 
37,84 

 
40,82 

 
 
 Qazların istilik tutumları haqqında məlumat II. 5 cədvəlində 
verilmişdir. 
 Karbon qazının istilik tutumunun temperaturundan asılı olaraq 
dəyişməsi  II. 6 cədvəlində verilmişdir. 
 Temperatur artdıqca qazların sabit həcmdəki istilik tutumu 
artır. 
 Qazların istilik xassələrindən biri də onların istilikkeçirmə  λ  
əmsalıdır. Qazların istilikkeçirmə əmsalı təzyiqdən az asılıdır. Buna 
səbəb molekullarının sərbəst yürüş yolunun təzyiqlə tərs mütənasib 
olmasıdır. 
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 Qazların istilik keçirməsi, özlülükdə olduğu kimi, temperatur 
artdıqca çoxalır. Bundan başqa, qazın molekulyar kütləsi artdıqca λ 
kiçilir (cədvəl II.7). 
 Qazların nəmliyi. Qazlar bu və ya digər dərəcədə  su buxarları 
ilə doymuş olur. Buna qazların nəmliyi deyilir. Qazların nəmliyi, 
qazın tərkibindən, təzyiq və temperaturdan asılıdır. Qazların 
molekulyar çəkisi və temperaturu artdıqca onların nəmliyi artır, 
təzyiqi çoxaldıqca isə azalır. Nəmlik mütləq, nisbi və xüsusi 
nəmliklə, habelə nəmliyin defisiti ilə xarakterizə olunur. 
 Qazın vahid həcmindəki su buxarının miqdarına mütləq nəmlik 
deyilir. Qazın vahid çəkisinə düşən su buxarının miqdarına nəmlik 
defisiti deyilir. Qazın verilmiş halındakı mütləq nəmliyinin onun 
həmin şəraitdə su buxarı ilə doymuş halındakı mütləq nəmliyinə olan 
nisbətinə nisbi nəmlik deyilir. 
        Cədvəl II. 7 
 
   
 Qazlar 
 

 
t°, C Csaatm

kksl
2,  

 
t°, C 

 
λ 

Metan 
n-Butan 
n-Heksan 
Hava  

0 
0 
0 
0 

0,0260 
0,0116 
0,6107 
0,0208 

50 
100 
20 
100 

0,032 
0,0201 
0,0119 
0,0273 

 
 
 Mütləq nəmliyi tapmaq üçün müxtəlif empirik düsturlar 
verilmişdir, məsələn, E. V. Levıkin: 
 

            ,/
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Q. V. Ponomaryov isə 
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       3/,2196,0exp3,804 nmq
T
p

zp
PeW  

 
almışdır. Burada  T – mütləq temperatur, °K; p -  təzyiq, ama; pe – 
verilmiş temperaturda su buxarının elastikliyi; z – inhiraf əmsalıdır. 
 Bu düsturlarda qazın tərkibi nəzərə alınmışdır. Təbii nəm qazı 
–quru qazla su buxarının qarışığı kimi qəbul edib, bu qarışığa Dalton 
qanunu tətbiq etsək, mütləq nəmlik üçün aşağıdakı düstur alınır: 
 

    ,103

rc

cr

e

e
qP

zR
zR

pp
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W  

 
burada pq – quru qazın sıxlığı; pe – su  buxarının verilmiş şəraitdə  
elastikliyi; Rq, Rc – quru qazın və su buxarının qaz sabiti; zq, zc – 
quru qazın və su buxarının inhiraf əmsalıdır. 
 Qaz yataqlarının əksəriyyəti üçün qazın tərkibinə uyğun 
nəmlik  II. 4 şəklində verilmişdir. 
 

§ 5 Hidratlar və qaz-hidrat yataqları 
 
 Müəyyən şəraitdə  təbii qazların molekulları ilə su 
molekullarının əlaqəsi  nəticəsində əmələ gələn kristalik maddəyə 
təbii qazların hidratları deyilir. Onların kubşəkilli simmetriyaya 
malik kristalik srrukturlar əmələ gətirir. Bu strukturların növü hidrat 
əmələ gətirən qazların molekullarının diametrindən asılıdır. 
 Molekullarının diametri  5,9  A-dən böyük olmayan qazlar 
(məsələn, metan, etan) birinci növ struktur yaradır. Belə hidratlara 
qaz hidratları deyilir. Molekullarının diametri  5,9  A° İLƏ  6,9  A° 
arasında dəyişən qazlar (məsələn, propan, izobutan) və ya tez uçan 
mayelər ikinci növ strukturlar yaradır. Belə hidratlara maye hidratları  
deyilir. Bundan başqa, ikinci növ strukturlu hidratlar karbon, 
hidrogen, azot və kükürd qazlarının iştrakı ilə  “ikiqat hidratlar” 
əmələ gətirir. Təbiətdə molekullarının diametri  6,9 °A-dan böyük  
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Şəkil II. 4 

olan hidrat məlum deyildir. Deməli, normal butan (molekulunun 
diametri  7,4  A-dir) və daha yüksək sıralı karbohidrogen qazları 
hidrat əmələ gətirmir. 
 Təbii qazların hidratları öz xarici görkəminə  görə yaş qarı və 
ya buza xatırladır. Ona görə də hidratları bərk məhlul da adlandırmaq 
olar. 
 Hammerşmidtə görə qaz-hidrat sisteminin qaz fazasındakı su 
buxarının miqdarı qaz-su sistemindəkinə nisbətən az olur. Bu 
səbəbdən də (Dalton qanununa əsasən) verilmiş temperaturda hidrat 
üzərindəki su buxarının elastikliyi  onun su üzərindəki 
elastikliyindən kiçik adlanır. Bu nisbət pozulduqda, yəni tədqiq 
olunan hidrat buxarının elastikliyi su buxarının elastikliyindən böyük 
olduqda hidrat parçalanır. 
 Təbii qazların hidratlarının əmələ gəlməsi qazın tərkibindən, 
onun su buxarı ilə doyma dərəcəsindən, təzyiq və temperaturdan 
asılıdır. Bundan başqa, hidratların yaranmasına qaz axınında suyun  
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Şəkil II. 5                                          Şəkil II. 6 

 
 
olması, axının turbulentlik şəraiti, qazın soyuması və s. təsir göstərir. 
Bəzən qazların hidrat yaratma şərtləri  II. 5 şəklində göstərilmişdir. 
Bu şəkildə əyrilər hidrat (su buxarı ilə doymuş qazların) yaranmasını 
müəyyən edən müvazinət əyriləridir. Şəkildən görünür ki, hər 
komponent (qaz) hidrat yaranan kritik temperatura (A nöqtələri) 
malikdir. Belə ki, kritik temperaturdan böyük temperaturda hidrat 
yaranmır. Ən böyük kritik temperatur kükürd qazına aiddir (t = 
29,5°C). Deməli, kükürd qazı, hidrat əmələ gətirən ən fəal qazlardan 
biridir. 
 Qazın tərkibində ağır komponentlər artdıqca hidratyaratma 
təzyiqi də azalır. Bundan başqa, hidrat əmələ gəlməsinə qazın 
tərkibindəki azot və hidrogenin  (hidrat yaratmayan qazlar) miqdarı 
da təsir göstərir. Belə qazların miqdarı artdıqca hidratyaratma təzyiqi 
çoxalır (məsələn, qazın tərkibində azot və hidrogenin miqdarı 50% - 
dənolduqda hidrat yaranmır). 
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 Təbii qazların hidratyaratma qabiliyyətini xarakterizə  edən 
əyrilər II. 6  şəklində göstərilmişdir. Bu əyrilərdən istifadə edərək 
real şərait üçün hidratyaratma şərtini təxmini müəyyən etmək olar. 
 Təbii qazların hidratyaratma şərtini aşağıdakı üsullarla 
yoxlamaq olar: 

1) II. 6  şəklindən istifadə etməklə; 
 2) müxtəlif tərkibi qazlar üçün məlum olan empirik 
düsturlarla; 
 3) tarazlıq sabitlərindən istifadə etməklə; 
 4) təcrübə sınaqları ilə. 
 Birinci üsul bu üsulların ən sadəsidir. 
 Məlumdur ki, mineral yanacaqlar yer qatında karbon (daş 
kömür və şistlər) və karbohidrogenlər (neft və qaz yataqları) şəklində 
toplanmışdır. Elm və ptraktikada belə bir fikir hökm sürürdü ki, 
molekulyar çəkisi 60-dan çox olan karbohidrogenlər maye şəklində, 
yüngüllər isə qaz şəklində olur. Lakin ilk dəfə akad. A. A. Trofimuk 
və b. tərəfindən aşkar edilmişdir ki, təbii qazlar müəyyən 
termodinamik şəraitdə layda yerləşərək qaz-hidrat yataqlarını təşkil 
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə yatağın məsamələrinin vahid 
həcmində qazın miqdarı adi qaz yataqlarındakından xeyli çox olur. 
 Hidrostatik təzyiq alında +25°C temperatur şəraitinə qədər qaz 
lay suyu ilə qarışaraq bərk maddəyə çevrilir. 
 Fiziki xüsusiyyətləri cəhətdən qaz-hidrat yataqları qaz 
yataqlarından kəskin fərqlənir. Bu cür layların elektrik keçiricilik 
qabiliyyəti adi qaz yataqlarından xeyli yüksəkdir. 
 Qaz-hidrat yataqları, adətən, uzun illərdən bəri əbədi donmuş 
süxurlarda yerləşir. Belə yataqlara ölkəmizin ərazisinin 50%-dən çox 

planetimizin quru sahəsinin 
4
1  hissəsində və dünya okean sahəsinin 

90%-dən çox hissısində rast gəlmək olar. Hesablamalara CCRİ-nin 
quru sahəsində yerləşən qaz-hidrat yataqlarındakı qazın ehtiyatı 10 
trilyon kubmetrə yaxındır (1970-ci ilə görə CCRİ-də kəşf olunmuş 
yataqların qaz ehtiyatları 12 trilyon kubmetr olmuşdur). 
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 Belə yataqların əsas istismar üsulu, layda bərk halda olan 
hidratın qaz şəklinə çevrilməsidir. Bunun üçün layda ya təzyiqi 
azaltmaq, ya temperaturu artırmaq (laya istiliklə tətir etmək) və ya 
laya qazın sudan ayrılmasını gücləndirən katalizatorla təsir etmək 
lazımdır. 

 
 

§ 6. Neftin lay şəraitində xassələri və 
onların tədqiqi üsulları 

 
 Neftin sıxlığı. Neftin atmosfer şəraitində sıxlığı 730-1060 
kq/m3 arasında dəyişir. Neftin lay şəraitindəki sıxlığı onun atmosfer 
şəraitindəki sıxlığından temperaturun, təzyiqin və neftdə həll olan 
qazın hesabına az olur. Elə neftlər də məlumdur ki, onun lay 
şəraitindəki səxlığı 500 kq/m3 olduğu halda, atmosfer şəraitindəki 
sıxlığı 800 kq/sm3 alınır. 
 Neftdə həll olmuş qazlar sıxlığına eyni cür təsir göstərmir. 
Məsələn, neftdə metan, propan və etilen həll olarsa, təzyiq artdıqca 
onun sıxlığı azalar, azot və ya karbon qazı həll olarsa, əksinə artar. 
Təzyiqin qiyməti doyma təzyiqindən böyük qiymətlər aldıqda isə 
neftin sıxlığı çoxalır (şəkil II. 7,  1-T =343,1  K-də Axtır, 2-T=361,1 
K-də  Novadmitriyevski nefti üçün çıxarılmışdır). 

 
     Şəkil  II.  7 
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 Neftin özlülüyü. Neftin quyudibinə axmasına neftin özlülüyü 
bilavasitə böyük təsir göstərir, yəni neftin özlülüyü nə qədər az 
olarsa, onun quyudibinə axma sürəti də bir o qədər artır. Atmosfer 
şəraitində qazsız neftin özlülüyü böyük həddə dəyişir. Neftin lay 
şəraitində özlülüyü, miqdarından aslılı olaraq dəyişir. Belə ki, 
temperaturun artması ilə neftin özlülüyü azalır, neftdə qaz həll 
olduqda isə özlülüyü daha da azalır. Ona görə də neftin atmosfer və 
lay şəraitindəki özlülükləri fərqli olur. Məsələn,Bakı neft 
yataqlarından alınmış neftin lay şəraitindəki özlülüyü onun atmosfer 
şəraitindəki özlülüyündən 4 dəfə, Novodmitriyevski nefti üçün 10 
dəfə, Romaşkin nefti üçün  5,5 dəfə az olmuşdur. 
 Təzyiq doyma təzyiqinə qədər böyüdükdə neftin özlülüyü 
azalır və onun ən kiçik qiyməti doyma təzyiqində olur (şəkil II. 8). 
Təcrübələr göstərir ki, təzyiqin doyma təzyiqindən başlayaraq 
artması  neftin özlülüyünü artırır. 
 Neftin özlülüyünün temperaturdan və həll olmuş qazın 
miqdarından asılı olaraq dəyişməsi II. 9 şəklində verilmişditr. 
əyridəki təzyiqlər doyma təzyiqləridir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif qazlar neftin özlülüyünə 
müxtəlif cür təsir göstərir. Məsələn, karbohidrogen qazlarının 
molekulyar çəkisi artdıqca, neftin özlülüyü də azalır. Lakin neftdə 
azot həll olduqda onun özlülüyü artır. 
 Neftin lay şəraitinə uyğun özlülüyü, yüksək təzyiqli 
viskozimetr vasitəsilə təyin edilir. Bu viskozimetrlərdə neftin lay 
nümunəsi tədqiq edilir. 
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Şəkil  II. 8 

 Belə təcrübi məlumat olmadıqda, neftin lay şəraitindəki 
özlülüyünü təyin etmək üçün uzun müddət aparılan təcrübələr 
nəticəsində tərtib olunmuş qrafiklərdən istifadə edilir. 
 Neftin sıxılması. Bütün mayelər kimi neft də müəyyən 
elastikliyə malikdir. Neftin elastikliyi, həcmi sıxılma əmsalı ilə 
xarakterizə olunur: 

    
p
V

V
1 , 

 
burada V - neftin həcminin dəyişməsi; V neftin verilmiş həcmi; p  
- təzyiqin dəyişməsidir. 
 Neftin həcmi sıxılma əmsalı təzyiqdən, temperaturdan və 
neftin lay şəraitindəki tərkibindən asılıdır. Tərkibində qaz olmayan 

neftin həcmi sıxılma əmsalı kiçik (4·10-10÷7·10-10) ,
2

H
m  yüngül 

neftlərinki isə böyük 1,4·10-8 m2/H olur. 
 Temperatur artdıqca neftin həcmi sıxılma əmsalı da artır (şəkil 
II. 10, a). Bundan başqa, lay təzyiqini azaltdıqca (doyma 
təzyiqinədək) həcmi sıxılma əmsalı çoxalır (şəkil II. 10, b). 
 Həcm əmsalı. Lay şəraitindən atmosfer şəraitinə keçəndə  
neftin həcminin nə dərəcədə dəyişdiyini öyrənmək üçün həcm əmsalı 
anlayışından istifadə edilir. Neftin lay şəraitindəki həcminin onun 
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atmosfer şəraitundəki (qazsızlaşdırılmış neftin) həcminə olan 
nisbətinə həcm əmsalı deyilir: 
 

     b=
0V

V , 

 
burada V- neftin laydakı həcmi; V0 – qassızlaşdırılan neftin 20°C və 
760 mm  civ, süt, həcmidir.    
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Şəkil II.9                                              Şəkil II. 10 
  
Aydındır ki, neftin lay şəraitindəki həcmi onun atmosfer şəraitindəki 
həcmindən böyük olmalıdır. Layın temperaturu və neftdə həll olmuş 
qazın miqdarı artdıqca onun həcm əmsalı böyüyür. Lakin lay təzyiqi 
artdıqca həcmi əmsalı kiçilməlidir. 
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 Qeyd etmək lazımdır ki, neftin həcmi sıxılma əmsalı kiçik 
olduğundan təzyiqin həcm əmsalına təsiri böyük olmur. 

Lay təzyiqi PL- dan doyma təzyiqinədək azaldıqda maye 
genişləndiyinə görə həcm əmsalı azca böyüyür; nöqtəsində qaz 
ayrılmağa başlandığına görə həcm əmsalı ən böyük qiymətini alır. 
Təzyiqin daha da azalması (yəni qazın ayrılması) həcm əmsalını  

 
Şəkil II. 11 

kiçildir (şəkil II. 11) 
 Neftin həcm əmsalının labaratoriya şəraitində dəqiq təyin 
edilməsinə temperatur böyük təsir göstərir. Belə ki, temperatur 
azaldıqca neftdən ayrılan qazın miqdarı və həcm əmsalının təyin 
olunma dəqiqliyi azalır. Həcm əmsalının dəqiqliyini artırmaq üçün 
neftin qazsızlaşdırma prosesini lay şəraitinə uyğunlaşdırırlar. 
 Bir çox neftlərin həcm əmsalı 3-dən olur (ABŞ –ın Mamau 
yatağı üçün  b = 3,5-dir). 
 Həcm əmsalından istifadə edərək neftin həcmi yığılmasını (lay 
şəraitindən nefti yer üzərinə çıxardıqda onun həcminin kiçilməsi) 
tapa bilərik: 

     .1
b

bu  
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 Ölkəmizdə çıxarılan neftlər üçün həcmi yığılma (45÷50)% 
olur. Həcm əmsalını tapmaq üçün 1) neftdəki qazın həcmi təyin 
edilir; 2) neft və qazın həcmlərinə temperaturdan genişlənmə və 
sıxılmaya görə düzəliş verilir. 
 Neftdəki qazın həcmini tapmaq üçün onun fərz edilən sıxlıq 
anlayışından istifadə edilir. Neftdə həll olan qazın hesabına neftin 
sıxlıq artımının onun həcm artımına olan nisbətinə neftdə həll olan 
qazın fərz edilən sıxlığı deyilir.  

 
Şəkil II. 12 

 
II. 12 şəklində müxtəlif sıxlıqlı neftlərdə qazın fərz edilən sıxlığı ilə 
onun nisbi sıxlığı  arasındakı təcrübi əlaqə əyriləri verilmişdir. Bu 
əyrilərdən, qazın nisbi sıxlığına və qazlı neftin sıxlığına görə qazın 
fərz olunan sıxlığı tapılır və neftin sıxlığına temperatur, təzyiq 
düzəlişi verilir (şəkil II. 13) 
 
 Misal. 20°C – də sıxlığı 1H olan neftin həcm əmsalını tapaq. 
Qazın nisbi xüsusi çəkisi  d ; qaz amili Q, lay təzyiqi pL, temperaturu 
t°C-dir.  
 Nüftin həcm əmsalını aşağıdakı ifadədən hesablamaq olar: 
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            ,
4,22

29;
1

; Qda

p
a

apP
pp

ab

f

H
HL

PTHL

H  

 
burada pf – fərz olunan sıxlıq (şəkil II. 12-dən tapılır); pHL-neftin lay 
şəraitundə sıxlığı; ∆pp, ∆pT – təzyiq və temperatur düzəlişləri olub. II. 
13 şəklindən tapılır. Tutaq ki, pHL = 738 kq/m3, pH = 825 kq/m3, Q = 
100m3/m3, d = 0,8, pL = 14 MPa, t = 50°C olduqda  ∆pp = 10 kq/m3, 
∆pT = 20 kq/m3 olur. Onda  
   

   .27,1
2010738

8,0100)4,22:29(825b  

 
Neftin temperaturundan genişlənməsi. Temperaturun 

dəyişməsi ilə neftin həcminin və ya sıxlığın dəyişməsini aşağıdakı 
ifadə vasitəsilə hesablamaq olar: 

 
Şəkil II. 13 

 

       
dT
dV

V
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H
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burada V – neftin həcmi; - həcmi genişlənmə əmsalı; pH – neftin 
sıxlığı, t – temperaturdur. 
  - əmsalı neftdə həll olmuş qazın miqdarından və təzyiqdən, 
demək olar ki, asılı deyildir. Ona görə də ümumi halda neftin 
temperaturdan genişlənmə əmsalı əvəzinə qazsızlaşdırılmış neftin 
normal şəraitdəki temperaturdan genişlənmə əmsalını götürmək olar. 
 Neftin sıxlığı artdıqca onun temperaturdan genişlənmə əmsalı 
kiçilir. 
 Neftin elektrikkeçirmə qabiliyyəti. Neftin elektrikkeçirmə 
qabiliyyəti pisdir. Belə ki, onun elektrikkeçirmə əmsalı 10-16 1/om.m-
ə bərabərdir. Ona görə  də neftə praktiki olaraq dielektrik material 
kimi baxmaq olar. 
 Neftin istilik tutumu. Neft yataqlarının istismarında neftin 
istilik tutumunun təyin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. neftin 
sıxlığının artması ilə onun istilik tutumu artır. 
 Neftin istilik tutumu eyni zamanda temperaturdan da asılıdır. 
Belə ki, teperatur 200°C – dək artdıqca istilik tutumu düz xətt 
qanunu ilə artır. 
 
   § 7. Qazın neft və suda həll olması 
 
 Qaz komponentlərinin maye və qaz fazasında paylanması 
qazın neftdə həll olması qanunu üzrə təyin edilir. Henri qanununa 
görə qazın mayedə həll olması təzyiqlə düz mütənasibdir: 
 
         VQ = α PVM ,   (II. 17) 
 
burada  - həllolma əmsalı; p – təzyiq; VM – qaz həll olan mayenin 
həcmidir. 
 Henri qanunu həll olan ayrı-ayrı qaz komponenti üçün 
aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

    ,
1 iii

i

i paN
x

x
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burada xi – mayedə həll olan  i  komponentinin miqdarı; Ni – 
məhlulda  i   komponentinin konsentrasiyası; pi – i komponentinin 
qaz fazasındakı parsial təzyiqi; αi – i komponentinin həllolma 
əmsalıdır. 
 a – nın qiyməti maye və qazın təbiətindən asılıdır. 
 
 (II. 17) ifadəsindən görünür ki, α - əmsalı, 1 m3 mayedə 
təzyiqin 1 atm artması ilə həll lan qazın miqdarını göstərir: 
 

        .
pV

V

M

Q  

 
Neft qazı üçün, adətən, α = 0,4 – 0,5 arasında götürülür. 
 Neft qazın komponentləri müxtəlif həll olmaya malikdir. 
Qazın molekulyar çəkisi artdıqca onun mayedə həllolma qabiliyyəti 
artır. Ən pis həll olan qaz azotdur (şəkil II. 14). Qazın neftdə həll 
olması temperaturdan, təzyiqdən əlavə, neftin tərkibindən də asılıdır. 
Məsələn, neftin tərkibində parafinli karbohidrogenlərin miqdarı 
artdıqca həll olmuş qazın miqdarı da artır. Neftin tərkibində aromatik 
karbohidrogenlərin artması, onlarda qazın az həll olmasına səbəb 
olur. 

 
Şəkil II.14 
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 Qeyd etmək lazımdır ki, laboratoriya şəraitində qazın neftdə 
həll olması və ayrılması prosesi iki yolla aparılır. Birinci – təzyiqin 
sistemdə dəyişməsi onun həcminin genişlənməsi bə ya sıxılması ilə 
əldə edilir (burada neft-qaz sisteminin tərkibi abit qalır, həcmi isə 
dəyişir); buna kontakt üsulu deyilir; ikinci-təzyiqin dəyişməsi, 
sistemdən neftin və qazın bir hissəsinin çıxarılması ilə başa gəlir ki, 
buna da diferensial üsul deyilir (bu üsulda təzyiqin dəyişmə 
prosesində neft-qaz sisteminin tərkibi fasiləsiz olaraq dəyişir, həcmi 
isə sabit qalır). Hər iki üsulda təcrübə, neft və qaz fazaları arasındakı 
termodinamik müvazinət şəraitində aparılmalıdır; belə ki, təbii lay 
şəraitində quyudibi ətrafı zonadan başqa, bütün lay üzrə proses 
termodinamik müvazinət halına uyğun gəlir. Təcrübə nəticələri 
göstərir ki, neftdə həll olan qazın miqdarının təzyiqdən asılı 
dəyişməsi, prosesin hansı yolla aparılmasından da sılıdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, hesablama işlərində, layın quyudibi zonasında 
neftdən qazın ayrılması prosesi (qazın və neftin sərbəst hərəkəti olan 
zona) kontakt üsuluna, uzaq sahələrdə isə (təkcə neftin hərəkəti olan 
proses) diferensial üsula uyğun gəldiyini qəbul etmək olar. 
 Eyni bir təzyiqdə diferensial üsulla həllolma prosesində neftdə 
qalan qazın miqdarı kontakt üsulundakına nisbətən çoxdur (şəkil II 
15). 
 Qazlar suda neftə nisbətən çox zəif həll olur. Parafin 
karbohidrogenləri, hətta ən yüksək təzyiqdə belə suda çox zəif həll 
olur. Hidrogen doymamazlığı  halında karbohidrogenlərin suda həlli 
bir qədər arta bilər. 
 II. 16 şəklində təbii qazların təzyiq və temperaturdan asılı 
olaraq suda həllolma əyriləri göstərilmişdir. Suda həll olmuş bərk 
hissəciklərin mövcudluğu, onda qazın az həll olması ilə nəticələnir. 
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              Şəkil II.15                                           Şəkil II. 16 
Qazın mayedə həllolma prosesini müvazinət əmsallarının köməyi ilə 
də öyrənmək olar. Müvazinət əmsalı  k = y/x, burada y – 
komponentin qaz fazasındakı molyar miqdarı; x-həmin komponentin 
maye fazasındakı molyar miqdarıdır. Müvazinət əmsalını təyin 
etmək üçün xüsusi qrafiklər mövcuddur. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, neftin əsas xüsusiyyətləri sayılan 
özlülük, sıxılma, termik genişlənmə, sıxlıq və s. onda həll olan qazın 
miqdarından asılı olaraq dəyişir. 
 
              § 8. Doyma təzyiqi və onun təyinedilmə üsulları 
 
 Doyma təzyiqi (pd) – qazlı maye qarışıqlarında (sistemlərində) 
ilk qaz qabarcıqlarının ayrılmasına uyğun gələn təzyiqdir. Qarışıqda 
p>pd olduqda, sistem birfazalı  (maye şəklində), p<pd olduqda isə 
ikifazalı (sərbəst qaz və maye) vəziyyətdə olur. Deməli, doyma 
təzyiqi birfazalı termodinamik müvazinətli sistemin, ikifazalı sistemə 
keçməsi üçün keçid təzyiqdir. 
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 Neft-mədən praktikasında qazlı mayelər sistyeminin tətbiqi 
çox böyükdür. Bu sahədə çox az texnoloji proses tapılar ki, orada bu 
və ya digər formada qazlı maye sisteminə rast gəlinməsin. 
 Sistemdə sərbəst qaz fazasının yaranmsı onun termik və qaz-
hidrodinamik xassələrinə böyük təsir göstərməklə bu və ya digər 
texnoloji prosesin effektivliyinə edir.   
 Bu cəhətdən doyma təzyiqinin baxılan qaz-maye sistemi üçün 
düzgün təyin edilməsi, texnoloji proseslərin düzgün aparılması üçün 
əsas şərtlərdən biridir. 
 Qazıma nəticəsində məhsuldar qatın açılışı və mənimsənilməsi 
prosesində, neftdən qazın ayrılmasını təmin edən hidrostatik təzyiqin 
seçilməsində, açılmış lay rejiminin və növünün təyin edilməsində, 
qutyuların istismarında optimal iş rejiminin seçilməsində, qazlı maye 
sisteminin nəql olunmasında, nəhayət, yüksək neftvermə əmsalını 
təmin etməklə layın işlənməsini sürətləndirən təsir üsullarının 
düzgün seçilməsində və s. doyma təzyiqinin düzgün təyin edilməsi 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Doyma təzyiqinin qiyməti, əsas etibarilə 
laboratoriya şəraitində təyin edilir. 
 Laboratoriya şəraitində istənilən lay nefti üçün doyma təzyiqi 
həmin laydan çıxarılmış qazlı maye nümunələri əsasında təyin edilir 
(bəzən müəyyən çətinliklərlə əlaqədar olaraq lay şəraitinə uyğun 
qazlı maye laboratoriya şəraitində süni üsullarla hazırlanır). 
 Qeyd etmək lazımdır ki, son illər doyma təzyiqinin quyuların 
və layların tədqiqat materialları əsasında tapılması üçün bəzi cəhdlər 
edilmişdir. 
 Lobaratoriya şəraitində pd-nin təyin edilməsi. Laboratoriya 
şəraitində doyma təzyiqi bir neçə üsul ilə təyin edilir. 
 Həcm üsulu, doyma təzyiqinin təyin edilməsi üçün ən sadə və 
ikifazalı sistemlərin eyni bir təzyiqdə müxtəlif sıxılmaya məruz 
qalmalarına əsaslanır. Burada qazlı maye sistemi üçün hal dəyişikliyi 
p –V  sistemində öyrənilir. Yeni fazanın yaranması p – V  asılılığında 
dəyişikliyə səbəb olur (şəkil II. 17) . Şkildə A nöqtəsinə uyğun təzyiq 

pd-dir. Sərbəst qazın yaranması ilə sıxılmanın  )1(
dp
dV

V
 güclü 
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artması, qazlı maye sisteminin həcminin sonrakı artımı təzyiqin 
qiymətində nəzərə çarpacaq dəyişiklik yaratmır. 

 
    Şəkil II. 17.                                      Şəkil II. 18. 
 
 Qeyd etmək lazımdır ki,  pd-nin qiyməti, əyrinin hər iki 
qanadına çəkilmiş toxunanların kəsişmə nöqtəsinə uyğun gələn 
təzyiqdir. Belə ki, əyrinin AB hissəsi birfazalı, AC hissəsi isə ikifazalı 
sistemin halını xarakterizə edir.  
 Bu üsulla doyma təzyiqin asan tapılmasına baxmayaraq nəticə 
etibarilə onun qiyməti dəqiq olmur. 
 Özlülüyün  dəyişməsinə əsaslanan üsul ilə doyma təzyiqinin 
təyini üçün qazlı maye sistemi özlülüyünün təzyiqdən asılılq əyrisi 
μ=μ (p) qurulur (şəkil II. 18). μ=μ (p) asılılığının A minimumuna 
uyğun təzyiq  pd-dir. Qeyd etmək lazımdır ki, çoxkomponentli qazlı 
maye sistemləri üçün, adətən, μ=μ (p) asılılığının minimumu 
“yayılmış”olduğundan, doyma təzyiqinin bu üsulla təyin edilməsində  
(30÷40)% xətaya yol verilə bilər. temperaturun artması və qazın 
neftdə pis həll olması hallarında xətanın qiyməti xeyli artır. Elə buna 
görə də həmin üsuldan az istifadə edilir. 
 Ultrasəs dalğaları üsulu ilə doyma təzyiqinin təyin edilməsi 
məsələsi-ultrasəs dalğalarının mühitdə yayılmasının mühitin 
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strukturunun qeyri-bircinslilik dərəcəsindən asılı olmasına əsaslanır. 
Belə ki, doyma təzyiqindən yuxarı vəziyyətlərdə qazlı maye 
sistemində ultrasəs dalğalarının yayılması bircinsli mühitlərdə 
olduğu kimidir. Təzyiqin  p<pd qiymətərində mayedən ayrılan qaz, 
mühitə qeyri-bircinslilik xassəsi verir və ultrasəs dalğalarınn akustik 
parametrlərinin nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur. 
Ikifazalı sistemin yaranması ilə səsin sönməsi halı baş verir (şəkil 
II.19) 

 
     Şəkil II. 19 
 
 Təzyiqin  p=pd qiymətində sistenmdə akustik rəqslərin 
sönməsi iki dəfədən çox  olur. Belə mühitdə səsin sürəti sabit qaır. 
 Bu üsul, yuxarıdakı üsullara nisbətən çox dəqiqdir. Ondan 
əsasən məsaməli mühit şəraitində doyma təzyiqinin təyin 
edilməsində istifadə olunur. 
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 Potensiallar fərqinin ölçülməsi üsulu  qazlı maye sisteminin 
ikifazalı sistemə keçməsində qaz qabarcıqlarının mühitin elektrik 
müqavimətini kəskin artması ilə əlaqədar olaraq potensiallar fərqinin 
dəyişməsinə əsaslanır. 
 Sistemdə təzyiqin dəyişməsindən asılı olaraq mühitin elektrik 
müqavimətinin (R) və potensiallar fərqinin (∆u) dəyişməsi ölçülür 
(şəkil II. 20). İlk qaz qabarcıqlarının yaranması  R –nin qiymətinin 
kəskin artırır  və buna uyğun olaraq ∆u azalır. R və ∆u-nun kəskin 
dəyişmə nöqtələrinə uyğun təzyiq pd-dir. 

 
Şəkil II.20 

 Bu üsuldan, əsasən pd-nin məsaməli mühitdə təyin edilməsində 
istifadə olunur. 
 Elektrik tutumu üsulu ilk dəfə B.M. Fokeyev tərəfindən irəli 
sürülmüşdür. Birfazalı maye mühitdə təzyiqin dəyişməsi ilə elektrik 
tutumu və dielektrik sabiti az dəyişir. Qaz ayrıldıqda maye yerləşən 
qabın divarı ilə həmin qabın içərisinə salınmış silindrik borucuğun 
arasındakı elektrik tutumunun qiyməti kəskin dəyişir. Bu üsul, qeyri-
elektrolit sistemlərin məsaməsiz mühitlərdə doyma təzyiqinin təyin 
zamanı tətbiq edilə bilər. 
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§ 9. Doyma təzyiqinin təyinedilmə dəqiqliyinin 
    artırılması üsulları  
  
 Yuxarıda qeyd olunan üsullarla  pd –nin təyin edilməsi 
məsələsinin əsasını, birfazalı maye sisteminin ikifazalı sistemə 
keçidində, sistemdə faza xarakteristik dəyişmələrinin (həcm, 
potensial, müqavimət, səsin sürəti, elektrik tutumu və s.) təyini təşkil 
edir. Beləliklə, pd –nin dəqiq təyini yuxarıda göstərilən xarakteristik 
parametrlərin qiymətlərinin faza keçidində düzgün qeyd 
olunmasından asılıdır. Lakin laboratoriya üsullarında bu və ya digər 
səbəbdən kənar amillərin təsiri nəticəsində keçid hədlərinin dəqiq 
tapılması mümkün olmur. Belə ki, qazlı mayenin fiziki-kimyəvi 
tərkibindən, termodinamik şəraitdən və nəhayət, qazlı mayenin 
yerləşdiyi mühitdən (məsaməli, yaxud məsaməsiz) asılı olaraq eyni 
bir sistem üçün müxtəlif doyma təzyiqi tapıla bilər. Məsələn, ilk qaz 
qabarcıqları (keçid dövründə yaranan) istər həcm ilə təzyiq, istərsə də  
p  ilə  R, u  və s. asılılıqlarına az təsir göstərəcək. Keçid həddindəki 
dəyişikliklərin hiss olunan dərəcədə qeydə alınması üçün müəyyən 
qədər qaz fazasının yaranması tələb olunur. Bundan başqa, ultrasəs, 
özü doyma təzyiqini dəyişdirə bilər və s. 
 Beləliklə, əvvəlki bəhslərdə qeyd olunan “əlavələr prinsipinə” 
əsasən, ultrasəs, potensial, elektrik tutumu üsulları aktiv, həcm üsulu 
isə passiv sayıla bilər. bu səbəbdən və ya digər amilin təsiri haqqında 
müxtəlif fikirlər irəli sürülür (məsələn, məsaməli mühitin pd –yə 
təsiri). 
 Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi üsulların (ultrasəs, potensial) 
nisbətən dəqiq nəticə vermələrinə baxmayaraq onlar vasitəsilə  pd –
nin təyin edilməsi həmişə mümkün olmur (xüsusi avadanlıq, cihaz və 
s. tələb olunduğundan). 
 Odur ki, ən asan üsul sayılan həcm üsulu ilə  pd –nin 
tapılmasında dəqiqliyin artırılması məsələsi qarşıya qoyulur. Bu 
məqsədlə, aşağıda qeyd olunan statistik hesablamaların tətbiqi 
məqsədəuyğun sayılır. 
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 Statistik  diferensiallamanın tətbiqi  ilə təcrübə materiallarının 
tədqiqindən əsas məqsəd, lazımi məlumatların  pd –yə təsirinin 
gücləndirilməsi və lazımsız maneədən alınan təsirlərin 
azaldılmasıdır. Yeni fazanın yaranması siqnalının gücləndirilməsi 
üçün tətbiq olunan statistik funksiyanın diferensialının tapılması, 
nəzəri cəhətdən asaslandırıla bilər. 
 Tutaq ki, həcm üsulu ilə doyma təzyiqinin düzgün tapılması 
tələb olunur. Həcmin təzyiqdən asılı olaraq dəyişməsinin, qazlı maye 
tutan qabın ardıcıl genişlənməsi hesabına getdiyini qəbul etsək 
(kontakt üsulu), onda sistemin həcmi: 
 

  ,)()( 0
0

0 V
p
ppPV r

b    (II. 18) 

 
burada V0 – neftin atmosfer şəraitindəki həcmi;β – neftin həcmi 
əmsalı, β>1; α(pb), α(p) – neftdə pb  və  p təzyiqində olan qazın 
miqdarı, pq, p0 – p   və p0 təzyiqində qazın sıxlığıdır. 
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 qəbul etsək, (II. 18)  ifadəsindən yazmaq olar 
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 (II. 19)  ifadəsindən görünür ki, ,p  ilə α(p), c(p) 

kəmiyyətlərinin təzyiqdən asılı olaraq dəyişməsindən asılı olacaqdır. 
yəni  β  ilə α(p) kəmiyyətlərinin təzyiqdən asılı olaraq dəyişmə 
asılılıqlarının p = pd nöqtəsində dönmə nəzərə çarpmalıdır. 
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 II. 21 şəklində təbii qazla doymuş normal-heptan-normal-

dekan qarışığı üçün p -  və PT   asılılığı göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi, p-  asılılığında dönmə gözə çarpmayan dərəcədə  
    Şəkil II.20 
 

olduğu halda, pp  asılılığı  p = pd nöqtəsində kəskin dönməyə 

məruz qalır. 
 Korrelyasiyalı sıxılmanın tətbiqi ilə də doyma təzyiqinin həcm 
üsulu ilə tapılmış qiymətini dəqiqləşdirmək olar. Korrelyasiyalı 
sıxlmanın tətbiqindən əsas məqsəd, tədqiqat prosesində yaranan 
maneələrdən lazımi siqnalların ayrılmasını təmin etməkdir. 

 
     

Şəkil II. 21 
 
 Ayrılma əlaməti kimi statistikada aşağıdakı funksiyadan 
istifadə edilir: 
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burada R(t, ); R(t+ , t+ ); R(t,t+ )- korrelyasiya funksiyaları; - 
korrelyasiya intervalı; 0 - kvantlama intervalıdır. 

 
Şəkil II. 22 

 
 II. 22 şəklində qazlı maye qarışığı üçün həcm üsulu ilə  ∆V – p 
əyrisi və L funksiyasının  p – dən asılılıq əyrisi verilmişdir. Şəkildən 
göründüyü kimi, L funksiyasının sıçrayış nöqtəsinə uyğun gələn 
təzyiq pd – dir. Doyma təzyiqinin bu qiyməti ilə, p - ∆V əyrisinə 
çəkilmiş toxunanlar vasitəsilə tapılan doyma təzyiqləri arasında 0,5 
MPa – ya qədər fərq yaranır. 
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 Doyma təzyiqinin mədən tədqiqatları ilə təyin edilməsi. 
Doyma təzyiqini mədən şəraitində aşağıdakı üsullarla da təyin etmək 
olar: 
 1) quyularda qaldırıcı borular boyunca qazlı maye qarışığının 
sıxlığının paylanma epürünü qurmaqla. Məlumdur ki, qaldırıcıda 
doyma təzyiqinin qiymətinə uyğun kəsikdən aşağı və yuxarı 
hissələrdə sıxlığın paylanma qanunu müxtəlif olduğundan,  

)(H əyrisinin dönmə nöqtəsinə uyğun təzyiq  d  olacaqdır. 
sulaşmış quyularda doyma təzyiqinin təyininin mümkün olması və 
lift boyunca temperaturun qiymətli lay temperaturdan fərqli olması 
üzündən mədən şəraitində bu üsuldan az istifadə edilir; 
 2) quyuların tədqiqat materialları əsasında da doyma təzyiqini 
tapmaq olar. Bu üsul, əsas etibarilə quyudibi təzyiqin doyma 
təzyiqindən böyük qiymətlərində eyni rejimdə aparılan istismar 
hallarında (qaldırıcıda qazın neftdən ayrılması başmaqdan xeyli 
yuxarıda baş verən halda) tədbiq edilir. Belə istismar şəraitində bir 
müddətdən sonra (quyuağzı və quyudibi avadanlığı saz olduqda və 
qaldırıcı ilə qoruyucu kəmərin həlqəvi fazasında kipkəc olmadıqda) 
qaldırıcının başmağında təzyiq aşağıdakı ifadə ilə tapıla bilər: 
 
    ,qb php   
 
burada  h  - boru arxasındakı maye sütununun təzyiqi; q  - bou 
arzasındakı qaz sütununun təzyiqidir. 
 Başmaqdakı təzyiqi b  ölçməklə, doyma təzyiqinin qiymətini 
aşağıdakı düsturlarla tapmaq olar: 

                       ,
)(

exp
zTR

pp
H

h

qb
q

ad  

burada  a  - boru arxasındakı quyuağzı təzyiq; q  - boruarxası qazın 
havaya görə nisbi xüsusi çəkisi; Rh – havaya görə qaz sabiti;T-(H-h) 
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intetrvalındakı temperaturun orta qiyməti;  neftin xüsusi 
çəkisidir; 
 3) son zamanlar Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
əməkdaşları tərəfindən  mədən tədqiqat məlumatları əsasında doyma 
təzyiqinin təyin olunma üsulları irəli sürülmüşdür. Müəyyən 
edilmişdir ki, quyular üzrə çıxarılmış məhsuldarlıq əmsalının 
zamandan asılı olaraq dəyişmə asılılıqları üzərində bəzi statistik 
hesablamalar aparmaqla, doyma təzyiqinin təyini mümkün olur. Bu 
baxımdan istər “korrelyasiyalı sıxılma” və istərsə də “avtomatik 
seleksiya” üsulunun tətbiqi lazımi nəticələr verir; 
 4) doyma təzyiqi analitik ifadələr və bu məqsədlə qurulmuş 
nomoqramlar vasitəsilə də təyin edilə bilər. bu haqda ətraflı məlumat 
almaq üçün ədəbiyyata müraciət etmək olar. 
 
 
       § 10. Doyma təzyiqinə təsir edən amillər  
 
 Doyma təzyiqinin qiymətinə layın, neftin və qazın fiziki-
kimyəvi xassələrinin böyük təsiri vardır. Belə ki, eyni bir şəraitdə 
neftin molekulyar çəkisi artdıqca (və ya sıxlığı) doyma təzyiqi artır. 
Qazın tərkibində neftdə pis həll olan komponentlər artdıqca doyma 
təzyiqi də artır. Bu baxımdan inert qazlardan azot, helium və s. 
xüsusi yer tutur. Məsələn, 1 m3 neftdə  30 m3 təbii qaz həll edildikdə 
sistemin doyma təzyiqi 2,4 MPa, 30 m3 metan həll edildikdə  7,6 
MPa  olduğu halda, bu qədər azot qazı həll edildikdə doyma təzyiqi 
40,4 MPa – ya bərabər olur. 
 Temperaturun artması ilə neftin buxarlanması gücləndiyindən, 
onun əksinə olan prosesin gedişi, yəni qazın neftdə həll olması, 
çətinləşir. Ona görə də temperaturun artması, doyma təzyiqinin 
artmasına səbəb olur. II. 23. şəklində bir neft nümunəsi üçün doyma 
təzyiqinin temperaturdan dəyişmə əyrisi göstərilmişdir. 
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     Şəkil II.23 
 
 Lobaratoriya şəraitində doyma təzyiqini təyin edərkən təzyiqin 
dəyişmə sürətinin qiymətindən asılı olaraq doyma təzyiqinin qiyməti 
dəyişə bilər. bu qazın neftdən ayrılma prosesinin kinetikası ilə 
əlaqədardır. Belə ki, təzyiq yüksək sürətlə dəyişdikdə qazın neftdən 
ayrılması prosesində gecikmə halı yaranır. Bu səbəbdən maye və qaz 
fazaları arasında termodinamik müvazinət vəziyyəti pozulur. 
 Lay təzyiqinin bərpa olunma sürətinin müxtəlifliyi də təzyiqin 
artması ilə neftdə müvafiq miqdarda qazın həll ola bilməsi ilə izah 
edilə bilər. Bunu qiymətləndirmək üçün neftdə qeyri tarazlıq 
şəraitində həll olan qazın miqdarını hesablamaq üçün aşağıdakı 
ifadədən istifadə edək: 
 

               ,
1

dt
dpb

V     (II. 20) 

 
burada b – təcrübi əmsal; α- müvazinət vəziyyətində qazın neftdə 
həllolma əmsalıdır. 
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 Bu tənliyi V= const şəraitində (yəni eyni miqdar qazı müxtəlif 
sürətlərdə neftdə həll etdikdə) həll edib, p=p(t) asılılığını təyin edək. 
(II. 20) tənliyinin başlanğıc şərti t = 0 olduqda p = p0 olmalıdır. 
Onda: 

              
Vp

Vp
inbVt

0

. 

 
 Tutaq ki, təzyiqi  p0 = 2,0 MPa – dan 3,0 MPa – ya qaldırmaq 
lazımdır. Bu halda V = 0,7 m3/m3 olur. Həllolma əmsalı α = 0,07 
m3/m3. MPa – dır. b – nin müxtəlif qiymətlərində  (1; 10; 100san. 
MPa-1) p-nin p1 - ə bərabərolma vaxta t1 hesablanmışdır (şəkil II. 24). 
1,2,3 əyriləri  b-nin 1,0; 10 və 100 qiymətlərinə uyğundur. əyrilərdən 
görünür ki, neftdə eyni miqdar qazı müxtəlif sürətlərdə həll etdikdə 
sürət artdıqca təzyiqin bərpa müddəti də artır. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, doyma təzyiqi həcm üsulu ilə 
termodinamik müvazinət vəziyyətində tapıldığından, bu üsul başqa 
üsullara nisbətən daha dəqiq olur. Termodinamik müvazinət 
vəziyyəti, qazlı maye tutan yüksək təzyiqli qabın  p – V asılılığının 
hər bir vəziyyətində ardıcıl olaraq çalxalanması ilə başa çatdırılır. 
Belə halda qaz-maye fazaları arasında müstəvi ayırıcı səth yaranır. 
 II. 25 şəklində qaz – maye sisteminin yerləşdiyi qabın 
çalxalanan və çalxalanmayan halına uyğun izotermik genişlənmə 
asılılığı göstərilmişdir. Qazın ayrılması çalxalanmayan halda kiçik 
təzyiqdə, yəni 2 nöqtəsinə uyğun  p2 – də baş verir , 1 nöqtəsinə 
uyğun p1 təzyiqi isə qaz-maye sisteminin çalxalanan halında yaranan 
vəziyyətə uyğun sistemin əsl doyma təzyiqidir. Belə halın baş 
verməsi, yəni doyma təzyiqlərinin fərqlənməsi, əsas etibarilə ayrılan 
ilk kiçik diametrli qaz qabarcıqlarının qaz fazasını yaratmasının 
gecikməsidir. 
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                Şəkil II. 24                                          Şəkil II.25 
          
 Maye və qazın fiziki-kimyəvi tərkib və  xassəsindən asılı 
olaraq (p1 – p2) qiyməti böyük həddə dəyişə bilər. Məsələn, Bakı 
neftləri üçün  (p1 – p2) = (1,4÷4,0) MPa həddində dəyişir. 
 Qaz-maye sistemi yerləşən qabın ardıcıl çalxalanması ilə p1 – 
p2  fərqi azalır və sıfra yaxınlaşır. Əgər neft – qaz sərhədindəki səthi 
gərilməni  , ayrılmış qazın radiusunu R ilə işarə etsək 
 

        
R
2

21   

 
ümumi müvazinət şərtini yazmaq olar. Buradan görünür ki, -nın 
azalması ilə (məsələn, qazın tərkibində azot olduqda) p1 – p2  fərqi də 
azalır. 
 Doyma təzyiqinin ultrasəs vasitəsilə təyinində göstərilən bu 
amilin təsiri xüsusilə böyük ola bilər. 
 Beləliklə, doyma təzyiqi termodinamik müvazinət 
vəziyyətində təyin edilməlidir. Təcrübə nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, təzyiqin düşmə sürətinin 0,77·10-4 MPa/san  və daha 
kiçik qiymətlərində maye-qaz fazaları arasındakı termodinamik 
müvazinət halı pozulur. 
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 Qeyd etmək lazımdır ki, neft və qazın, həmçinin qarışığın 
yerləşdiyi mühitin fiziki-kimyəvi xassəsindən asılı olaraq təzyiqin 
termodinamik müvazinət halına uyğun dəyişmə sürəti də müxtəlif 
olur. 
 Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, doyma təzyiqinin 
qiymətinə məsaməli mühiti təşkil edən süxurların da təsiri böyükdür. 
Ümumiyyətlə, sübut olunmuşdur ki, eyni qazlı nüft nümunəsi üçün 
məsaməli mühitdə təyin edilən  pd – nin qiyməti məsaməsiz mühitdə 
tapılan qiymətindən böyük olur. Məsaməli mühiti təşkil edən 
süxurun fiziki-kimyəvi xassəsinin də doyma təzyiqinə təsiri 
böyükdür. Belə ki, məsaməli mühitdə gilli hissəciklərin olması 
doyma təzyiqini xeyli artırır. Gilli hissəciklərin artması ilə pd də artır. 
Məsələn, kvars qumundan təşkil olunmuş məsaməli mühitdə doyma 
təzyiqi, məsaməsiz mühitə nisbətən 0,5 – 0,7 MPa, qum və 30% gilli 
mühitdə isə 4,0 MPa çox olur (qazlı maye kimi təbii qazla 
Izooktan, kerosin və distillə edilmiş su götürülmüşdür). 
 II. 26 şəklində məsaməli mühitdəki gilin miqdarından asılı 
olaraq doyma təzyiqinin mühitdəki gilin miqdarından asılı olaraq 
doyma təzyiqinin artma qiymətinin dəyişməsi göstərilmişdir. 
Şəkildən göründüyü kimi, məsaməli mühitdə gilin 30% - dən çox 
olması doyma təzyiqinin artım qiymətinə təsir etmir. 

 
          Şəkil II. 26 
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 Doyma təzyiqinin qiymətinə, məsaməli mühitin səthinin fiziki 
xüsusiyyəti də təsir edir. belə ki, səthin hidrofob və hidrofil 
olmasından asılı olaraq eyni bir qazlı maye və mühit üçün müxtəlif 
doyma təzyiqi alınır. Məsələn, hidrofil səthli kvars qumundan təşkil 
olunmuş məsaməli mühitdə doyma təzyiqinin artımı, hidrofob 
mühitə nisbətən 0,7 MPa. 
 Təcrübə əsasında süxurun keçiriciliyinin doyma təzyiqinə 
təsiri də öyrənilmişdir. Təcrübə nəticələrində Çebışev polinomu 
vasitəsilə aşağıdakı korrelyasiyalı əlaqələr də verilmişdir. 
 Doyma təzyiqinin gilli hissəciyin süxurdakı miqdarından (c,%) 
asılılığı (0-40%-ə qədər dəyişir) 
     
    pd = pb +7,8 + c, 
 
məsaməli mühitin keçiriciliyindən (k) asılılığı 
     
    pd = pb + 3,5 – 4,24k    
    0 < k < 20 mkm2, 
 
məsaməli mühitin xüsusi səthindən (S) asılılığı isə 
 
    pd = pb – 53 + 29 S 
         
                                            0 < S < 7 
 
ifadələrindən tapıla bilər. burada pb – pVT  bombasında təyin 
olunmuş doyma təzyiqinin qiymətidir. 
 Məsaməli mühitdə qalıq suyun olması, doyma təzyiqinin 
qiymətinə az təsir edir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, neft layları istər neft və qazın fiziki-
kimyəvi və istərsə də məsaməli mühitin fiziki-litoloji 
xüsusiyyətlərinə görə qeyri-bircinsli olduqlarından, layın müxtəlif 
nöqtələrindən götürülən qazlı maye nümunələri üçün doyma 
təzyiqinin qiyməti müxtəlif alınmalıdır. 
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 § 11. Qeyri-Nyuton mayelərin əsas reoloji parametrləri və  
           onların  təyin edilmə üsulları 
 

Nyuton mayeləri üçün sürət qradiyenti ilə  
dx
du  toxunan 

gərginlik (τ) arasında xətti asılılıq aşağıdakı kimi ifadə olunur: 
 

    ,
dx
du    (II. 21) 

 
burada u – maye hissəciyinin  x  koordinatı ilə təyin edilən nöqtəsinin 
sürəti; μ – mayenin özlülüyüdür. Sürət qradiyenti ilə uyğun toxunan 
gərginlik arasındakı (II. 21) şərtini ödəməyən mayeyə qeyri – Nyuton 
maye deyilir. Belə mayelər üçün τ ilə γ arasındakı asılılıq, qeyri-xətti 
olur, yəni  μ kəmiyyəti  γ – dan asılı olaraq dəyişir. 
 Əgər sürət qradiyenti artdıqca mayenin özlülüyü azalırsa, belə 
qeyri-Nyuton maye psevdoplastik maye (şəkil II. 27-də 1, 2 əyriləri) 
adlanır. əksinə, sürət qradiyenti artdıqca mayenin özlülüyü artsa, belə 
qeyri – Nyuton maye dilatant maye (4 əyrisi) adlanır. mayenin 
özlülüyü sürət qradiyentindən asılı olmadıqda isə maye (3 əyrisi) 
Nyuton mayesi saylır.  
 Psevdoplastik qrupa daxil olan qeyri – Nyuton mayenin 
hərəkətini öyrənmək üçün aşağədakı sadə reoloji modellərdən geniş 
istifadə edirlər: 
 1) özlü – plastik maye modeli (Binqam – Şvedov cismi) 
  

    0     (II. 22) 
 

    0,0  
 

2) üstülü funksiya ilə ifadə olunan model 
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nn

kk    (II. 23) 

    0

1

0

11

,)( nnn   (II. 24) 

     ,,0 0  
 
burada 0  - başlanğıc sürüşmə gərginliyi; μ – struktur özlülük; k – 
konsistensiya göstəricisi; n' – mayenin qeyri  - Nyuton təbiətinin 

göstəricisi (n' < 1); n – müsbət ədədlər olub, reoloji əyrinin  
n
1   və   

n
1

  koordinatlarında xəttiləşdirmək şəraitindən seçilir. 
 Dilatant mayelərin hərəkətini öyrənmək üçün (II. 23) 
ifadəsindən istifadə edilir. Bu halda n' > 1 olur. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, (II. 22) ÷(II. 24) asılılıqlarına daxil 
olan sabit kəmiyyətlər  nk,,,0  reoloji parametrlər adlanır.  

 
Şəkil II. 27 
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 Bununla yanaşı qeyri – Nyuton mayelər stasionar və qeyri – 
stasionar xarakter daşıyır. Belə ki, qeyri – stasionar qeyri – Nyuton 
mayelər öz reoloji parametrlərini zamandan asılı olaraq dəyişir. Bu 
dəyişmə, neftlərin reoloji parametrləri üçün çox kiçik olduğundan 
onlara stasionar qeyri – Nyuton mayelər kimi baxmaq olar. 
 Qeyri – Nyuton mayelərin məsaməli mühitdə hərəkətini 
öyrənmək üçün dərsliyin müəlliflərindən birinin təklif etdiyi 
ümumiləşmiş Darsi qanunundan istifadə dilir: 
 

   0
0 ,1 Gpgradpgrad

dradp
GkV  

        ,,0 0GpgradV  
 
burada G0 – başlanğıc təzyiq qradiyentidir. 
 Bundan başqa, qeyri – stasionarlıq, mayelərin elastik xassəyə 
malik olması ilə də əlaqədardır. Bu halda maye özünü stasionar axma 
rejimində özlü maye kimi aparır və onun hərəkəti (II. 24) ifadəsini 
öyrədir. qeyri – stasionar hərəkət halında isə mayenin hərəkəti (II. 
21) ifadəsini deyil, məsələn, Maksvell modeleni ödəyir: 
 

    ,
0

   (II. 25) 
 
 
burada  θ – relaksasiya vaxtı  adlanır. qeyd etmək lazımdır ki, əgər 
mayenin hərəkət vaxtı relaksasiya vaxtından çox böyük olarsa, özlü-
elastik mayeyə özlü maye kimi baxmaq olar. Əksinə hərəkət vaxtı, 
relaksasiya vaxtından kiçik olarsa, (II. 25) ifadəsində ikinci həddin 
təsiri nəzərə alınmalıdır. 
 Qeyri-Nyuton mayelərin reoloji parametrlərini tapmaq üçün 
kapillyar və rotasion viskozimetrlərdən istifadə olunur. 
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 Belə tədqiqat nəticəsində reoloji əyri qurulur və (II. 21)÷(II. 
25) modellərdən biri ilə ifadə edilir, yəni uyğun reoloji parametrlər 
təyin olunur. 
 
          § 12. Veysenberq effekti  
 
 Tərpənməz ox ətrafında fırlana bilən silindrik qaba qeyri- 
Nyuton maye tökək və bu mayenin içərisinə tərpənməz silindrik 
çubuq, yaxud borucuq salaq. Silindrik qabı hər hansı bucaq sürəti ilə 
fırlatdıqda maye, silindrik çubuğa doğru mərkəzdənqaçma 
qüvvəsinin əksinə hərəkət edəcək və silindrik çubuğun divarı ilə 
ağırlıq qüvvəsinin əksinə yuxarı qalxacaqdır (şəkil II. 28, a). Bu 
hadisəyə Veysenberq effekti deyilir. Veysenberq effekti ən sadə halda 
da, yəni tərpənməz qeyri-Nyuton Maye içərsində silindrik çubuq 
fırlandıqda da yaranır. 

 
Şəkil II. 28 
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 Qeyd etmək lazımdır ki, Beysenberq effekti Nyuton 
mayelərdə, habelə hər qeyri-Nyuton mayedə müşahidə edilmir. 
Təcrübələr göstərir ki, Veysenberq effekti müşahidə edilən mayelər, 
məsələn, kauçuk, kraxmal, kolloid, polimer məhlulları və s. elastiklik 
xassəsinə malikdir. Veysenberq effekti tərkibində qatran olan 
neftlərdə, bitumlarda da müşahidə olunur. 
 Ümumi halda səlt mühitin gərginlikli halı gərginliklər tenzoru 
ilə təyin olunur. Bu tenzora asılı olmayan doqquz komponent 
(normal və toxunan gərginliklər) daxildir.  
 Özlü elastik mühitlərdə toxunan gərginliklərin normal 
gərginliklər fərqindən asılı olduğu qəbul edilir. Normal gərginliklər 
fərqini ölçmək üçün istifadə edilən “konus-müstəvi”tipli cihaz 
Veysenberq effektinə əsaslanır (şəkil II. 28, b). Burada maye 
tərpənən konsula tərpənməz müstəvi arasında yerləşdirilir. Konus 
fırlanan zaman, yuxarıda izah edildiyi kimi, özlü-elastik maye 
tərpənməz müstəvi səthindəki şaquli borucuqlarla müəyyən 
hündürlüyə qalxacaqdır. Bu təcrübə əsasında normal gərginliklərin 
fərqi aşağıdakı ifadəyə bərabər olur: 
 

    ,
1

2
ii

i

i hr

R
r

nd

dh
g   

 
burada ρ – mayenin sıxlığı; g – ağırlıq qüvvəsi təcili; ri – i –ci 
borunun mərkəzdən olan məsafəsi; hi – mayenin i – ci boruda qalxma 
hündürlüyü; ω – konusun bucaq sürəti; R – müstəvinin radiusudur. 
 
   § 13. Neftin reoloji parametrlərinə 
      təsir edən amillər 
    
 
 Neftlərin əksəriyyəti özlərini aşağıdakı hallar qeyri-Nyuton 
maye kimi aparır: 
 1) neftin tərkibində parafin, qatran və asfalten olduqda; 
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 2) tərkibində gil olan məsaməli mühitdə, mikroçatlarda və s. 
özlü neft hərəkət etdikdə. 
 Neftin reoloji parametrləri ( ),( 0  neftin və süxurun 
tərkibindən (parafin, qatran, asfalten, gilli hissəciklə p və s., neftdə 
həll olan qazın miqdarından və temperaturdan asılıdır. 

 
Şəkil II. 29 

 
 Neftin, tərkibindən asılı olaraq özünü qeyri- Nyuton maye kimi 
aparması haqqında məkumat II. 29 a, b şəkillərində verilmişdir. 
Şəkildən görünür ki, neftin tərkibində 20% - dən çox qatran olduqda 
(30ºC – də) neftlər özünü qeyri Nyuton maye kimi aparır. Bundan 
başqa, nüftdən çətin ayrılan gilli hissəciklər (lil) olduqda da neft 
özünü qeyri – Nyuton mayeyə oxşadır (şəkil II. 30). 
 Temperatur artdıqca neftin özlülüyü və başlanğıc sürüşmə 
gərginliyi azalır. Belə ki, başlanğıc sürüşmə gərginliyi daha intensiv 
azalır və temperaturun müəyyən qiymətində sıfra bərabər olur (şəkil 
II. 31; 1 – μ=μ (t) 2-τ0 = τ0 (t) asılılığıdır). 
 Neftin qeyri-Nuuton xassəsi neftdə həll olan qazın 
miqdarından da asılı olaraq dəyişir. Böyük təzyiqlər qradiyenti 
altında aparılan təcrübələrin nəticələri göstərir ki, həll olan qazın 
miqdarı artdıqca neftin özlülüyü və başlanğıc sürüşmə gərginliyi 
azalır (şəkil II. 32 – də absis oxunda həll olan qazın miqdarı 
göstərilmiş, μ = η qəbul edilmişdir) 
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Şəkil II. 30 

 

 
Şəkil II. 31 
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Şəkil II. 32 

 
 Kiçik qradiyentlərdə isə əksinə, həll olan qazın miqdarı 
artdıqca başlanğıc sürüşmə gərginliyi çoxalır. Azot qazı başlanğıc 
sürüşmə gərginliyi çoxalır. Azot qazı başlanğıc sürüşmə gərginliyinə 
metan və etana nisbətinə daha güclü tyəsir göstərir. Propan və daha 
ağır komponentlərin  τ0 – a təsiri olduqca azdır. 
 Başlanğıc təzyiq qradiyentinin τ0 – la əlaqələndirmək olar: 
 

                                     ,0
0 k

G        (II. 26) 

 
burada qumlu süxurlar üçün a = 0,017 olub, məsaməli mühitin 
strukturundan asılıdır,  k – keçircilikdir. 
 (II. 26) düsturundan görünür ki, başlasnğıc qradiyentinə  τ0 – a 
təsir edən amillərdən əlavə məsaməli mühitin keçiriciliyi də təsir 
edir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, başlanğıc qradiyentin mümkün olan 
G0 = (0,1 + 0,1) 10-1  MPa/m  qiymətinə və keçiriciliyin adi 
qiymətlərinə uyğun başlanğıc sürüşmə gərginliyi  τ0 = 0,1 N/m2 və ya 
daha kiçik olur. τ0 – ın belə qiymətini viskozimetlərdə təyin etmək 
mümkün deyildir. Deməli, viskozimtlərin nefti Nyuton mayeyə aid 
etməsinə baxmayaraq, bu neft özünü məsaməli mühitdə keçiriciliyin 
qiymətindən asılı olaraq qeyri – Nyuton maye kimi apara bilər. ona 
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görə də başlanğıc qradiyent, bilavasitə neftin məsaməli mühitdə 
süzülməsinə əsasən təyin edilməlidir. 
 Hər dəfə aşkar olunan qanunauyğunluq müəyyən bir dəqiqliklə 
qəbul edildiyindən (məhz hər bir nəticə yalnız müəyyən dəqiqliklə 
yoxlanıla bilər) israr etmək olar ki, bu qanunauyğunluq əsasən 
doğrudur və sonradan yaranan heç bir nəzəriyyə bunu inkar edə 
bilməz. Lakin ola bilər ki, yeni təcrübi məlumatların və ya yeni 
nəzəriyyənin meydana çıxması, müəyyən edilmiş bu 
qanunauyğunluqların yaxınlaşma olduğunu təsdiq etsin. Başqa sözlə, 
ölçmə işlərinin dəqiqliyi artırıldıqca, müəyyən edilmiş 
qanunauyğunluqların tətbiq həddi pozula bilər. 
 Məlumdur ki, neftin özlülüyü artdıqca onun hidravlik 
müqaviməti də artmalıdır. Müşahidə edilmişdir ki, bəzi mayelər üçün 
(məsələn, neft+qatran+kerosin qarışığı) özlülüyün azalması ilə 
hidravlik müqavimət artır. Buna səbəb qarışığın özlü-elastik xassəyə 
malik olmasıdırş. 
 Məlumdur ki, məsaməli mühitdə, müəyyən dərəcədə qalıq su 
olur. Məsaməli mühitin gilliliyi artdıqca qalıq suyun miqdarı da 
çoxalır. Qalıq su və gil hissəcikləri məsaməli mühitdə kolloid 
məhlulu əmələ gətirir. Bu məhlul məsamə kanallarını tutaraq neftin 
məsaməli mühitdə hərəkətinə qarşı yaranan müqavimətləri çoxaldır. 
 Belə halda neftin məsaməli mühitdə hərəkətini təmin etmək 
üçün təzyiq qradiyentini çoxaltmaq lazımdır. Bu isə kolloid 
təbəqələrinin yenidən paylanmasına səbəb olur və ona görə də təzyiq 
qradiyenti ilə sərf arasındakı asılılıq qeyri-Nyuton mayelərə məxsus 
xarakter daşıyır, yəni başlanğıc qradiyent yaranır. tərkibində 20% gil 
və 80% qum hissəciklərindən ibarət məsaməli mühitdə müəyyən 
miqdar əlaqəli su olan hal üçün qaza görə  Q - ∆P

2 əyriləri  II. 33 
şəklində verilmişdir. Şəkildə 1, 2, 3, 4  əyriləri uyğun olaraq əlaqəli 
suyun 0; 20; 30 və 40% olan halları üçün çıxarılmışdır. 
 Təbiidir ki, kolloid təbəqələrinin təzyiq qradiyentinin artması 
ilə alınan paylanma qanunu, təzyiq qradiyentinin azalmsı ilə alınan 
paylanma qanunundan fərqlənəcəkdir. 
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 Reyner ilk dəfə (1957 – ci ildə) havanın reoloji xassəyə malik 
olduğunu müşahidə etmişdir. Havanın bu xassəsi polimer məhlulları 
üçün məlum olan Veysenberq effektinə oxşayır, yəni tərpənməz 
maye (yağ) səthi ilə dairəvi lövhə arasında qalan hava, lövhənin 
fırlanma mərkəzinə doğru sovrulur. Reyner bu hadisəni havanın 
özlü-elastik xassəyə malik olması ilə izah etmişdirş 
 Teylor və Safpman Reynerin aldığı bu nəticəyə tənqidi 
yanaşmış və həmin effektin dairəvi lövhənin səthinin kələ-kötür 
olması, habelə rotorun ox istiqamətindəki titrəyişləri hesabına baş 
verdiyini izah etməyə çalışmışdır. Lakin məlum olmuşdur ki, Teylor 
və Safpmanın müşahidələri yalnız çox kiçik ara boşluqlarında (lövhə 
ilə yağ səthi arasındakı məsafə) müşahidə oluna bilər. Belə ki, 
araboşluğu 50 mkm – dən böyük olduqda Reyner effektinə nisbətən 
Teylor və Safpman effektini nəzərə almamaq olar. 
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     Şəkil  II. 33 
      
Deməli, hava özlü-elastik xassəyə malikdir. Bu hadisəyə əsasəsən 
demək olar ki, neftdə həll olmuş qaz özünü layda polimer məhlulu 
kimi apara bilər. 
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Şəkil  II. 34 

 
 Təcrübələrdən aydın olmuşdur kli, qeyri-Nyuton xassəli neftin 
gilsiz məsaməli mühitdə süzülməsində, əlaqəli süyun olması 
başlanğıc təzyiq qradiyentinin qiymətini qazaldır. 
 Dəyişən maqnit sahəsinin qeyri-Nyuton neftlərin reoloji 
xüsusuyyətlərinə təsiri təcrübi yolla öyrənilmişdir.  
 Kapillyar borudan keçən mayeyə dəyişən maqnit sahəsi ilə 
təsir göstərilmişdir.  
 Təcrübə sınaqlarında tərkibində 40% asfalten və qatran olan 
neftdən istifadə edilmişdir. Təcrübələrin nəticələri II. 34 şəklində 
göstərilmişdir. Belə ki, 1 əyrisi maqnit sahəsi olmadıqda, 2 əyrisi 
maqnit sahəsi olduqda, 3 və 4 əyriləri isə həmin neftin maqnit 
sahəsindən ardıcıl olaraq təkrar (məsələn, 3 əyrisi ikiqat və 4 əyrisi 
üçqat) keçməsindən alınmışdır. əyrilərdən göründüyü kimi, dıyişən 
maqnit sahəsinin təsiri, reoloji əyriləri kəskin dəyişdirir. Bu hal 
maqnit sahəsinin ikiqat və üçqat təsirindən sonra daha aşkar 
müşahidə olunur. 
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 Qeyd etmək lazımdır ki, maqnit sahəsindən keçən neft 
müəyyən”maqnit yaddaşına” malik olur. Həmin xüsusiyyəti 
qiymətləndirmək üçün maqnit sahəsinin üçqat təsirinə məruz qalan 
neft yenidən axıdılmışdır. Bu halda təcrübə sınaqlarının nəticələri 4 
əyrisi üzərinə düşür.bu o deməkdir ki, maqnit sahəsinin təsiri ilə 
əlaqədar neftdə baş verən dəyişikliklər zaman etibarilə kifayət qədər 
dayanaqlıdır. 
 Alınmış nəticələr göstərir ki, asfalten-qatranlı neftləri qeyri-
maqnit aktiv və qeyri-elektrik keçirici olmasına baxmayaraq dəyişən 
maqnit sahəsi, onların reoloji xüsusiyətlərini aşkar dətyişdirə bilər. 
  
   

§ 14. Layda neftin müxtəlif xüsusuyyətlərə 
malik olması 

 
 Neftin fiziki xassələri və onun tərkibi eyni bir lay üçün həmişə 
sabit qalmır. Böyük meyl bucağına malik iri yataqlar üçün neftin 
xüsusiyyətləri ayrı-ayrı sahələrdə dəyişən olur. Neftin 
süsusiyyətlərinin dəişməsi, adətən, dərinlikdən asılı olurş bu 
səbəbdən neftin xüsusiyyətlərinin dəyişməsinin aşağıda göstərilən 
ümumi qanunauyğunluqları aşkar edilmişdir ki, bu da əksər yataqlar 
üçün öz doğruluğunu saxlayır. 
 1. Yer üzərinə çıxışı olmayan və su sahəsi ilə əhatə olunmuş 
yataqlarda dərinliyin artması ilə neftin xüsusi çəkisi və onun 
tərkibində qatranın miqdarı artır. 
 2. Yatağın günbəzindən qanadlarına doğru neftin özlülüyü 
artır. 
 3. Neft-su sərhədinə doğru neftdə həll olmuş qazın miqdarı və 
doyma təzyiqi azalır. 
 4. Yatağın qanad hissəsinə doğru netin həcm əmsalının qiyməti 
azalır. 
 Layın işlənməsinin başlanğıc dövründə onun ayrı-ayrı 
sahəsindən çıxarılmış neft nümunəsinin tədqiqi vacib 
məsələlərdəndir. Bu, istər işlənmənin hidrodinamik 
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hesablamalarında, itərsə də istismarda nəzərdə tutulmalıdır. Lay 
boyunca neftin xassələrinin dəyişməsinin bir çox səbəbləri vardır. 
Belə ki, yatağın geoloji quruluşunun, onun yer üzərinə çıxmasının, 
kimyəvi, bakterioloji və layda gedən fiziki-kimyəvi proseslərin neftin 
tərkibinin və xassələrinin dəyişməsinə bilavasitə təsiri vardır. 
Məsələn, layın günbəzindən qanadlara doğru xüsusi çəkinin artması, 
neft-su konturunda gedən oksidləşmə hesabına baş verir. Oksidləşmə 
prosesi, yer üzərinə çəxışı olan laylarda, neftin kimyəvi tərkibinin 
dəyişməsinə daha çox təsir göstərir. Yer üzərinə çıxışı olan laylarda 
deqazasiya prosesi nəticəsində də neftin tərkibi dəyişir. 
 Neftin xassələri temperaturun dəyişməsi və karbohidrogenlərin 
xüsusi çəkilərinə görə paylanması hesabına da dəyişə bilər. 
 Neftin xassələrinin lay boyunca dəyişməsinin bir səbəbi də 
miqrasiya prosesində layda neftin süzülməsi ilə əlaqədar olaraq, 
qanad hissələrdən günbəzə doğru baş verən ağır hissəciklərin 
adsorbasiya olunmasıdır. 
 

 
§ 15 Neftin parafinlə doyma temperaturu və 

onun təyin edilməsi 
 
 Neftin parafinlə doyma temperaturu termodinamik müvazinət 
şəraitində birfazalı neftin ikifazalı (neft və bərk parafin) hala 
keçməsini xarakterizə edir. 
 Neftdən ayrılmış bərk faza, parafinlə birlikdə qatran, asfalten 
və s. maddələri də özündə cəmləyir. Yatağın işlənməsi prosesində 
parafin layda, quyuda, yerüstü avadanlıqda və s. çökə bilər. Parafinin 
çökməsi ilə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif təzyiqlərdə parafinin 
ayrılmasını təmin edən kristallaşma və ya neftin parafinlə doyma 
temperaturunun düzgün təyin edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 
Bu baxımdan aşağıdakı hallarda rast gəlinir: 
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Şəkil II. 35 

 
 1) layda temperatur. Neftin parafində doyma temperaturuna 
bərabər və ya ona yaxındır. Bu zaman neft parafinlə doymuş hesab 
edilir; 
 2) layda temperatur, neftin parafinlə doyma temperaturundan 
böyükdür; layda neft parafinlə doymamış hesab olunur; 
 3) layda neftin tərkibində parafinin miqdarı yox 
dərəcəsindədir. 
 II. 8 cədvəlində bəzi neft yataqları üçün parafinlə doyma 
temperaturu göstərilmişdir. 
 
 
        Cədvəl II. 8 
 
 
Neft yatağı 

Lay 
temperaturu,ºC 

Doyma 
tempraturu, ºC 

Qazsız neftdə 
parafinin 
miqdarı,% 

Üzen 
Bitkovski 
Bavlinski 
Romaşkinski 
Dolinski 
Jetıbay 
Üst-balıkski 

65 
48-53 
35-40 
35-38 
50-85 
80-100 
80 

59-65 
42-45 
28 
18-22 
35 
52-57 
29 

26-yaqədər 
10-15 
3-4 
4-5 
7-10 
20 
— 
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  II. 35 şəklində neftin parafinlə doyma temperaturunun təzyiqdən 
asılılıq əyrisinin xaraktri göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, 
təzyiqin doyma təzyiqindın başlayaraq artması parafinin kristallaşma 
temperaturunu artırır. Digər tərəfdən təzyiqin doyma təzyiqindən 
kiçik qiymətlərində də qazın ayrılması nəticəsində parafinlə doyma 
temperaturunun artması baş verir. Deməli, əgər layda neft parafinlə 
doymuş, yaxud ona yaxın vəziyətdədirsə, onda təzyiqin artması və ya 
azalması, parafinlə doyma temperaturunu artıraraq layda parafinin 
çökməsinə şərait yaradacaqdır. Layda temperatur azaldıqda da həmin 
hadisə baş verəcəgdir. 
 Parafinlə doyma temperaturynu təyin etmək üçün gözlə 
müşahidə, refraktometrik, fotometrik, ultrasəs üullarından istifadə 
olunur. 
 Gözlə müşahidə ilə parafinin doyma temperaturunu təyin 
etmək üçün neft soyudulur və parafinin kristallaşmasının 
başlanğıcına uyğun gələn temperatur, yəni doyma temperaturu, qeyd 
edilir. Parafinin kristallaşması prosesini mikroskopla müşahidə 
etmək olar. Belə müşahidə zamanı kristallaşmanın kinetikası və 
kristalların ölçüləridə oyrənilir. Kristallaşma prossesi, həm atmosfer, 
həmdə laya uyğun təzyiq və temperatur şəraitində öyrənilə bilər. 
 Refraktometrik üsul ilə neftin parafinlə doyma temperaturunun 
təyin, kristallaşma anında işıq şüasının sınmaya məruz qalan 
temperatur dəyişikliyinin yazılışına əsaslanır. Bunun üçün tədqiq 
olunan neft üçün sınma göstəricisinin temperaturdan dəyişmə asılılığı 
- nt

D = f (t) qurulur  (şəkil II. 36). Qrafikin fazalı keçid nöqtəsində 
sınma göstəricisinin sıçrayışlı dəyişməsinin müşahidə olunması, 
cismin maye haldan bərk hala keçməsinə sübutdur. Bu üsulla neftin 
parafinlə doyma temperaturunun təyini üçün refraktometrin olması 
tələb edilir. 
 Fotometrik üsul ilə doyma temperaturunun təyini, neftdən 
keçən işıq selinin intensivliyinin dəyişməsinin qeyd olunmasına 
asaslanır. Bu dəyişiklik, neftdə parafin kristallarının əmələ gəlməsi 
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ilə baş verən birfazalı halın ikifazalı hala keçməsi ilə əlaqədardır. Işıq 
selinin dəyişməsi asılı vəziyyətdə olan parafin hissəciklərinin 
miqdarı ilə düz mütənasibdir. II. 37 şəklində qazsızlaşmış neftdə işığı 
udma əmsalının temperaturdan dəyişmə asılılığının xarakterik qrafiki 
verilmişdir. 
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   Şəkil II. 36                                       Şəkil II. 37 
      
 

§ 16. Neftin kalorimetrik xassələri 
 
 Neftin kalorimetrik xassələri neftin tərkibində olan asfalt-
qatran maddələri miqdarından asılı olduğundan, işıqudma əmsalı 
vasitəsilə göstərilən maddələrin neftin tərkibində olması haqqında 
fikir yürütmək mümkündür. 
  Neft nümunəsi üzərinə yönəldilmiş işıq seli intensivliyinin 
(J0), neftin tərkibindən asılı olaraq bir (J0) hissəsi neftdən keçir, 
qalanı isə neftdə udulur. Jt – nin qiyməti Buqera – Lamberta – Bera 
düsturu ilə hesablanır: 
 
    clk

t eJJ 0
0 ,     (II. 27) 

 
burada k0 – işıqudma əmsalı; c – məhlulda qatran və asfaltenin 
qatılığı; l – məhlul qatının qalınlığıdır. 
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 Keçən işıq seli intensivliyinin verilən işıq seli intensivliyinə 
olan nisbətinə (F) şəffaflıq (və ya işıqburaxma) deyilir. Şəffavlığın 
tərs qiymətinin loqarifminə optik sıxlıq (D) deyilir: 

    
tJ

J
F

D 0lg1lg ,   (II. 28) 

və ya 

    ,ln4343,0 0

tJ
J

D    (II. 29) 

 

    4343,0
0

D

t eJJ ,   (II. 30) 
 
(II. 27) və (II. 30) tənliklərindən 
 

    
lc

Dk
4343,00

 

 
tapılır. Burada k0 – vahidi olaraq elə cismin işıqudma əmsalı qəbul 
edilir ki, onun 1sm qalınlığı qatından keçən işıq selinin intensivliyi  e  
dəfə azalmış olsun (e = 0,718). 
 Neftlərin optik sıxlığı (və işıqudma əmsalı) fotokalorimetriya 
ilə ölçülür. Lay üzrə neftin xassələri və tərkibi dəyişdiyindən ayrı-
ayrı quyulardan çıxarılmış neftlərin işıqudma əmsalları kəskin 
dəyişəcəkdir. Buna görədir ki, işıqudma əmsalının zamandan asılı 
olaraq dəyişməsi ilə layda neftin hərəkət istiqamətinin müəyyən 
etmək olar. II. 9 cədvəlində  Başqırdıstan yataqları üçün neftlərin 
işıqudma əmsalının qiymətləri verilmişdir. 

Cədvəl II. 8 
Yataq  Neftin işıqudma 

əmsalı, k0,  sm-1 

Tuymazı D1 
Şpakov DI 
Şpakov DIV 

409 
470 
127 
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               Şəkil II. 38                                         Şəkil II. 39 
     
 
 Asfalten hissəciklərinin işıqudma xassəsi onların təbiətindən 
asılıdır. Odur ki, asfaltenin işıqudma əmsalı ilə onun digər xassələri 
arasında əlaqə olmasını zənn etmək olar.bunu yoxlamaq üçün 
asfaltenin işıqudma əmsalı ilə onun molekulyar çəkisi arasındakı 
əlaqə öyrənilmişdir. 
 Işıqudmanın molyar əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır: 
 

    ,
103

0
0

Mk
k M    

 
burada M – asfaltenin molyar çəkisidir. 
 II. 38 şəklində müxtəlif neftlər üçün asfaltenin işıqudma 
əmsalının molekulyar çəkisindən dəyişmə asılılığı verilmişdir. 
 II. 39 şəklində asfaltenin işıqudma əmsalı ilə onun neftdə 
həllolma faizi arasındakı əlaqə göstərilmişdir. 
 Neftin kalorimetrik parametrləri laboratoriya şəraitində xüsusi 
cihazlar vasitəsilə təyin edilir. 
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§ 17.  Lay süxurlarının növləri 
 
 Layda yerləşən suları layla əlaqə formalarına görə aşağıdakı  
qruplara bölürlər: 
 1) əlaqəli sular (bunlara bəzən bağlı, qalıq su da deyilir). Bu 
sular neftli hissədə kiçik məsamələri böyük səthi qüvvələrə tutaraq 
layın istimarı prosesində hərəkətsiz qalır: 
 2) yan sular  - antiklinalın qanadlarının aşağı və ümumiyyətlə, 
maili layın aşağı hissəsində yerləşir. Yan suların neftlə yaratdığı 
sərhədə neftlilik sərhədi deyilir; 
 3) daban suları – layın aşağı tərəfində (bəzən neftin altında) 
yerləşərək bütün sahə üzrə yayılır; 
 4) aralıq sular – iki neft layının arasında yerləşən su 
təbəqəsidir. 
 Laylar arasına yerləşən sulara lay suları  deyilir. Lakin istismar 
prosesində bu və ya digər səbəbdən neft layından yuxarı, aşağı və s. 
sahələrdən laya su daxil olur ki, belə sulara kənar, yaxud yad sular 
deyilir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, yatağın işlənməsi prosesinin 
layihələndirilməsində, neft və qaz ehtiyatının hesablanmasında, layda 
hərəkət qanunlarının öyrənilməsində və s. lay suları miqdarı və 
növünün düzgün təyini böyük əhəmiyyət kəsb edir. lay sularının 
tərkibində kimyəvi duzlar (əsasən natrium-xlorid və kalium-xlorid) 
olduğundan belə sular minerallaşmış sayılır. Bu baxımdan lay 
suyunun fiziki-kimyəvi xassələri onun minerallaşma dərəcəsindən 
asılıdır. Bir çox lay suları tərkiblərindəki yod, brom və NH4 – ün 
yüksək miqdarı ilə fərqlənir. 
 Müəyyən olunmuşdur ki, lay sularının tərkibində naften, yağlı 
turşu anionları və sabunu, fenol və tərkibində azot olan turşular da 
vardır. Ümumi üzvi anionların miqdarı bəzın 5kq/m3-ə çatır. 
 Istismar zamanı quyudan çıxarılan suların kimyəvi tərkiblərinə 
görə onların laydan, yaxud kənardan quyuya daxil olması haqqında 
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mülahizə yürüdülür. Məsələn, lay sularının tərkibində olan xloridlər, 
əlaqəli və yad suların tərkibindəkindən çox olur. 
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Şəkil II.40 

 Qalıq və ya əlaqəli suyun növünün və miqdarının düzgün təyin 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. bu onunla izah olunur ki, suyun 
tərkibindən və vəziyyətindən asılı olaraq neft, qaz yatağı səthinin 
molekulyar təbiəti öyrənilir və aşkar edilir. əgər qalıq su nazik təbəqə 
şəklində məsamələrin kanallarının səthini örtürsə, bərk faza səthi 
hidrofil, neft bilavasitə süxurun səthi ilə təmsda olursa, səth hidrofob   
 Sayılır. Layın hidrofob və ya hidrofil olması neftin və qazın faza 
keçiriciliyindən tutmuş, neftvermə əmsalına qədər bir çox 
götəricilərə təsir edir. 
 Müəyyən olunmuşdur ki, süxur səthi ilə su təbəqəsinin 
möhkəm əlaqəsi, su ilə neft arasındakı səthi gərilməsi çox kiçik və 
minerallaşma dərəcəsi az lan ularda mümkündür. Tədqiqatlar göstərir 
ki, qalıq suyun tərkibi lay suyunun tərkibindən fərqlənir. Məsələn, 
yareqski süxurlarında qalıq suda xlorun miqdarı neftlə çıxarılan 
sudakından 2,5 dəfə çox olur. 
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 Lay suları dəniz sularından xeyli (3÷10 dəfəyə qədər) 
duzludur. əlaqəli suyun məsaməli mühitdə miqdarı, süxurun tərkibi 
və xassəsindən də asılıdır. I. 30 şəklində layın qalıq su ilə doyma 
dərəcəsinin onun keçiriciliyindən asılı olaraq dəyişmə əyriləri 
göstərilmişdir. Göründüyü kimi, bu asılılıqlar universal 
olmadıqlarına baxmayaraq, xarakter etibarilə eynidir, yəni süxurun 
keçiriciliyi artdıqca qalıq suyun miqdarı azalır. 
  Qalıq suyun miqdarı, süxur nümunəsi materialının təhlili 
nəticəsində dəqiq təyin edilir. 
 Bunun üçün xüsusi laboratoriya cihazları (Dina və Stark, PL-4 
və s.) mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, süxur nümunəsi üzərində 
bilavasitə tədqiqat aparıb qalıq suyun miqdarını tapmaq üçün 
hökmən süxur nümunəsi götürülən müddətdə qazıma neft əsasında 
hazırlanmış maye ilə aparılmalıdır. Lakin, adətən, layın çox hissəsi 
adi gilli məhlul ilə açıldığından, qalıq suyun bir çox, digər dolayı 
təyin olunma üslları təklif edilmişdir. Buna misal olaraq xlorid 
üsulunu (bu, məhsuldar qat boyunca qalıq suyun, xloridə görə 
duzluluğunun nisbətən sabit qalmasına əsaslanır), yarımkeçirici 
arakəsmə üsulu (kapillyar təzyiqlə qalıq su arasındakı asılılığının 
qurulması) və s. göstərmək olar. II. 40 şəklində yarımkeçirici üsulla 
qurulan süxur nümunəsi üçün  Pk – Sc asılılıqları müxtəlif 
keçiriciliklər üçün göstərilmişdir. Əyrilərin  Pk oxuna paralel 
hissələrinə uyğun gələn Sc qiyməti əlaqəli su ilə doymanı göstərir. 
Yarımkeçirici arakesmə üsulu ilə qalıq suyun miqdarının təyini çətin 
olduğundan, məsamələrə civə vurulması ilə çətinliyi aradan 
qaldırmaq olar. 
 

§ 18. Lay suyunun fiziki xassələri 
 
 Lay suyunun sıxlığı, eləcə də xüsusi çəkisi müxtəlif duzların 
tərkibindən asılı olaraq dəyişir (cədvəl II. 10) 
 Suyun termik genişlənməsi istidən genişlənmə əmsalı ilə 
xarakterizə olunur. Temperaturun  1ºC artması ilə vahid həcmdə 
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götürülmüş suyun həcminin artmasına onun istidən genişlənmə 
əmsalı deyilir və belə ifadə olunur: 
 

    
T
V

V
E 1 , 

 
burada ∆V – temperaturun ∆t qədər dəyişməsi ilə suyun dəyişən 
həcmi; V – suyun ilk normal şəraitdəki həcmidir.  
 
        Cədvəl II. 10 
 
   Təzyiq, 
MPa 

Distillə olunmuş su, 103 kq/m8 Qələvi lay suyu, 108 
kq/m8 

Temperatur, ºC 
5 40 109 130 140 10 20 40 

 
Atmosfer 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

 
1,51 
1,49 
1,47 
1,47 
1,45 
1,43 

 
0,65 
0,65 
0,65 
0,66 
0,67 
— 

 
— 
0,31 
0,31 
0,32 
— 
— 

 
— 
0,28 
0,29 
0,29 
— 
— 

 
— 
0,27 
0,27 
0,28 
— 
— 

 
1,34 
1,33 
0,31 
1,30 
1,29 
1,27 

 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 

 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,69 

 
 
 Təcrübə məlumatlarına görə  E əmsalı, lay şəraitində (18.10-5 ÷ 
90·10-5) 1/dər. arasında dəyişərək temperaturun artması ilə artır, 
təzyiqin artması ilə azalır. 
 Lay suyunun sıxılması - əsas etibarilə temperaturdan və suda 
həll olan qazın miqdarından sılı olmaqla, sıxılma əmsalı ilə 
xarakterizə olunur. Təzyiqin 1 am dəyişməsi ilə vahid həcm suyun 
(V) həcminin dəyişməsinə (∆V) onun sıxılma əmsalı  )( c deyilir. 
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p
V

Vc
1 , 

 
 Suyun sıxılma əmsalı  4(c ÷5) · 10-4  1/MPa  arasında 
dəyişərək, suda həll olan qazın miqdarından da asılıdır. Əgər suda 
qaz həll olmuşsa, sıxılma əmsalı artır və aşağıdakı düsturla 
hesablanır: 
 
    Βsq= βs(1+0,05Sq), 
 
burada βsq-qaz həll olmuş suyun sıxılma əmsalı, m2/n; βs – qazsız 
suyun sıxılma əmsalı,  m2/n; Sq – suda həll olan qazın miqdarıdır, 
m3/m3. 

22

1,6

1,0

0,4

12040

Temperatur, C
o

Ö
zl

ül
ük

, 1
0 

M
pa

. s
an

-9

 
     Şəkil II. 41 
 
 Lay suyunun həcm əmsalı – temperaturun artması ilə həcmin 
genişlənməsini və təzyiqin artması ilə həcmin kiçiklməsini 
xarakterizə edir. Suyun lay şəraitindəki xüsusi həcminin (Vl), 
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atmosfer şəraitindəki xüsusi həcminə (V0) olan nisbətinə onun həcm 
əmsalı (bc) deyilir: 

    
ll

l
c p

p
V
V

b 00

0

, 

 
burada ρ0, ρl – normal və lay şəraitində suyun sıxlığı; l,0  - normal 
və lay şəraitində suyun xüsusi çəkisidir. 
 Suyun həcm əmsalı (0,9 – 1,06)arasında dəyişir. 
 Suyun özlülüyü əsas eribarilə temperaturdan və həll olmuş 
duzların miqdarından asılıdır. II. 41 şəklindən göründüyü kimi, 
temperaturun suyun özlülüyünətəsiri böyükdür. Şəkildə 1 əyrisi xlor-
kalsium tipli su üçün p=20 MPa; 2 əyrisi isə təmiz su üçün p=30 
MPa-da çıxarılmışdır. Təzyiqin özlülüyə təsiri azdır (cədvəl II. 11).   
 
        Cədvəl II. 11 
 
 
Təzyiq
, 
MPa 

Natrium-hidrokarbonatlı su Xlor-kalsium növlü su 
sıxlığı 
kq/m3 

özlülüyü, 
103MPa.sa
n 

həll 
olunmu
ş qaz, 
m3/m3 

sıxlığı 
kq/m3 

özlülüyü
, 
10-3 
MPa. 
san 

həll 
olmu
ş qaz 
m3/m
3 

 
0 
5 
10 
15 
20 
30 

 
1007,
0 
1007,
0 
1008,
0 
— 
1021,
7 
1017,

 
0,68 
0,68 
0,68 
— 
0,69 
0,70 

 
0 
1,05 
1,97 
— 
2,55 
3,14 

 
11439 
— 
1144,
6 
1146,
6 
1148,
6 
1151,
8 

 
1,15 
— 
1,15 
1,14 
1,13 
1,10 

 
0, 
0,33 
0,49 
0,70 
0,89 
1,27 
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3 
 
 
 
 
 

§ 19. Qalıq su ilə laya vurulan suyun 
qarşılıqlı əlaqəsi 

 
 
 Laya vurmaq üçün istifadə olunan təbii suların tərkibində, 
adətən, həll olmuş mineral duzlar, müxtəlif qazlar, asılı və kolloid 
şəklində mexaniki qatışıqlar və bəzi mikroorqanizmlər olur. 
Göstərilən hər bir komponent, lay suyu ilə əlaqədə olduqda baş verən 
reaksiyalar nəticəsində bəzi maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 
Məsələn, sulfat suyunu, xlorlu suyu olan laya verduqda, məsaməli 
mühitdə aşağıda göstərilən eaksiya nəticəsində həll olmayan çöküntü 
– gips əmələ gəlir: 
    

   OHCaSOOHCaOS 2424 55  
 
 Layda gips əmələ gəlməsinin bir çox səbəbləri məlumdur. 
Laya vurulmuş su hərəkət zamanı layda olan su ilə müvazinət 
vəziyyətinə gəlməyə çalışır. Bunun nəticəsində layda, süxurlarda, 
suda və neft-qaz qarışığında bəzi xarakteristik dəyişikliklər baş verir. 
 Aparılan tədqiqatlar göstərilmişdir ki, vurulan suyun layda 
hərəkəti zamanı tərkibinin dəyişməində (suda kükürdün izotop 
tərkibinin dəyişməsində, gipsin çökməsində və s.) əsas amil qalıq 
suyun təsiridir. 
 Müyyən olunmuşdur ki, qalıq suyun kimyəvi tərkibi dəlay 
boyunca müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır. Layın tavanı 
istiqamətində qalıq suyun minerallaşma dərəcəsi azalır. Belə halda 
suyun tərkibində xloridin miqdarı xeyli azalır, sulfatlaşması isə artır. 
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Bu səbəbdən aktiv gips əmələgəlmə prosesi, su basqı sistemində 
izolə olunmuş sahələrdə müşahidə edilir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, hər yataq üçün gipsin əmələgəlmə 
səbəbi müxtəlif ola bilər 
 Gips əmələ gəlməsi ilə iki yolla mübarizə aparılır: 
1) gips əmələ gəlməsinin qarşısını alan tədbirlər görülməsi; 
2) çökən gipsin xaric olunması tədbirləri.  
          Şübhə yoxdur ki, birinci yol ən səmərəli sayıla bilər. Bunun 
üçün laya vurulan suyun kimyəvi tərkibi düzgün seçilməlidir (laya 
vurulan suyun tərkibinə müxtəlif ingibitor və reagentlər qatılmaqla). 
 Gibs əmələ gəlməsi ilə mübarizə yolları neftin çıxarılmasının 
texnika və texnologiyası kursunda ətraflı öyrənilir. 
 Yüksək temperaturlu suda, HCO3 – bikarbonatın parçalanması 
üzündən məsaməli mühitdə CaCO3 – kalsium-karbonatın əmələ 
gəlməsi halı baş verir. Bu onunla izah edilir ki, temperaturun artması 
ilə HCO3 bikarbonatın ionları ilə CO2 karbon qazı ionları arasındakı 
müvazinət pozulur. Bu hadisə o vaxtadək davam edir ki, layda 
yenidən CO2 ilə HCO3 arasında müvazinət yaransın. 
 Suyun tərkibində sulfat bərpaedici bakteriyaların olması 
nəticəsində layda müəyyən vaxtdan sonra kükürd qazı yaranır ki, bu 
da avadanlığın korroziyaya uğramasına səbəb olur. Romaşkin neft 
yatağında aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, laya su vuran 
dövrdən bir ilə yaxın keçdikdən sonra, suyun tərkibində olan 
bakteriyalar, layda kükürd qazının miqdarını  100 mq/q-ə qədər 
çatdırır. Tədricən suyun layda hərəkəti nəticəsində kükürd qazı 
istismar quyularına çatır. Bu səbəbdən Abşron neft rayonunda 
quyuların istismar fondundan çıxma halları baş vermişdir. Laya 
vurulan suyun tərkibində elə duzlar olur ki, lay suyu ilə təmasda 
olduqda pambığa oxşar maddə əmələ gələrək, məsamələrin tutulması 
halı baş verə bilər. bu baxımdan laya su vurmazdan əvvəl laydaki 
suyun tərkibində olan altı ionu: C1¯, SO4¯, HCO4¯, CA++, Mg++, 
həmçinin suyun xüsusi çəkisini və onun pH dərəcəsini  (pH<7 
olduqda su turş, pH>7 olduqda qələvi, pH=7 olduqda neytral olur) 
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təyin etmək lazımdır. Həmin üsulla aparılan təhlilə standart təhlil və 
ya altıkomponentli təhlil deyilir. 
 Suyun tərkibində sulfat bakteriyalarının olmasına xüsusi fikir 
verilməlidir. Suyun tərkibində sulfat ionlarının (SO¯4) olması 
bakteriyalarının çoxalaraq məsamələri tutması üçün lazımi şərtdir. 
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III FƏSİL 
 

LAYDA MAYEVƏ QAZ QARIŞIQLARININ 
FAZA MÜVAZİNƏTİ 

 
§ 1. Faza keçidlərinin növləri 

    
 Yataqlarının işlənməsi prosesində neft, qaz və suyun 
çıxarılması nəticəsində layda təzyiqin, temperaturun dəyişməsi baş 
verir. Təzyiqin (bəzən də temperaturun) dəyişməsindən asılı olaraq 
layda neft, qaz və su arasında faza keçidləri baş verərək, onların 
laydakı tərkiblərini dəyişdirir. Faza dəyişikliklərinin intensivliyi 
laydan quyu dibinə gəldikcə artaraq quyuların qaldırıcı borularında, 
yer üzərində nəqledilmə prosesində daha güclü gedir. Məsələn, 
təzyiqin azalması ilə neftdən qazın ayrılmsı (qaz fazasının artması) 
baş verir. Beləliklə, neft və qazın çıxarılması prosesi arasıkəsilmədən 
baş verən faza keçidləri ilə davam edir. Qeyd etmək lazımdır ki, faza 
keçidlərində qaz və neftin komponentləri sərbəst faza dəyişmələrinə 
məruz qalır. laydan çıxarılmış qaz fazasından, süni yollarla (məsələn, 
traplarda) yaradılmış faza keçidləri nəticəsində daha ağır 
komponentləri ayırmaq olur (benzin, kerosin və s.). Faza keçidlərinin 
işlənməyə təsiri əsas etibarilə qaz-kondensat yataqlarının 
istismarında daha çox özünü göstərir. Bu cür yataqların tükənməyə 
işlənmə dövründə lay şəraitində kondensatın itməsinin əsas səbəbi 
faza keçidinin nəticəsidir. 
 Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən neft-qaz-kondensat 
yataqlarının səmərəli istismar rejiminin seçilməsində və onun 
yaradılmasında faza keçidlərinin tədqiqinin böyük əhəmiyyəti vardır. 
Odur ki, neft-qaz-kondensatın tərkibindəki ayrı-ayrı komponentlərin 
faza keçidləri və faza haldəyişmələri qanunlarının öyrənilməsi neft-
mədən praktikasının əsas məsələlərindən biridir. Məsələn, laya təsir 
üsullarının, qaz-kondensat yatağının işlənmə sisteminin, yer 
üzərindəki yığım və nəql məntəqələrinin iş rejiminin, avadanlığın və 
s. seçilməsi faza keçid proseslərinə əsaslanır.  
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 Neft və qaz-kondensat yataqlarının məhsulu olan neft, qaz və 
kondensat çoxkomponentli karbohidrogenlərin qarışığından ibarətdir. 
Bu komponentlərin bir fazadan digər fazaya keçməsinin, yəni faza 
dəyişməsinin izahına birkomponentli sistemdə baxaq. 
 Çoxlu hissəciklərdən təşkil olunmuş istənilən obyekt və ya 
istənilən cisim makroskopik sistem adlanır. makroskopik sistemin 
ölçüləri həmişə atom və molekulların ölçülərindən xeyli böyük olur. 
Belə sistemi xarakterizə edən bütün makroskopik əlamətlər və 
sistemin onu əhatə edən cisimlərə münasibəti makroskopik 
parametrlər adlanır. Bunlara misal sıxlığı, həcmi, elastikliyi, 
konsentrasiyanı (qatılıq), polyarizasiyanı, maqnitlənməni və s. 
göstərmək olarş 
 Asılı olmayan makroskopik parametrlərin yığımı, sistemin 
vəziyətini müəyyən edir. Sistemin əvvəlki vəziyyətindən  (halından) 
asılı olmayan və onun hazırkı anda vəziyyətinin müyyən edən (yəni 
asılı olmayan parametrlərin yığımı) kəmiyyətlər vəziyyət və ya hal 
funksiyaları adlanır. Sistemin parametrləri zaman ərzində 
dəyişməzsə, belə vəziyyət stasionar sayılır.  
 əgər sistemdə bütün parametrlər zamandan asılı olaraq 
dəyişmirsə və bundan əlavə xarici mənbələrin təsirindən heç bir 
stasionar axın yoxdursa, belə sistemin vəziyyətinə  müvazinət halı 
deyilir (termodinamik müvazinət halı). Termodinamik sistemə, 
adətən, termodinamik  müvazinətdə olan makroskopik sistemlər aid 
olur. Termodinamik müvazinət vəziyyətində sistemi xarakterizə edən 
parametrlərə termodinamik parametrlər deyilir. 
 Sistemə daxil olan hissəciklərin fazada paylanmasını və 
hərəkətini müəyyən edən kəmiyyətlər daxili parametrlər adlanır. 
Məsələn, sıxlıq, təzyiq, enerji və i. a. 
 Sistemin daxili parametrləri intensiv və ekstensiv növə ayrılır. 
Sistemdəki hissəciklərin sayından və ya ketləsindən asılı olmayan 
parametrlərlə intensiv (təzyiq, temperatur və s.), sistemdəki 
hissəciklərin sayından və ya kütləsindən asılı olan parametrlərə isə 
addativ və ya ekstensiv parametrlər deyilir (enerji, entropiya və s.). 
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 Daxili parametrləri xarici parametrlərdən və enerjidən asılı 
olan müvazinətli sistem erqodik sistem adlanır. 
 Bütün termodinamik sistemlər – homogen və heterogen 
siniflərə ayrılır. 
 Homogen sistem elə sistemlər ki, daxili xassələri həcmin bütün 
nöqtələrində eyni olur. Adətən, homogen sistemlər fiziki bircinsli, 
yəni həcmin istənilən hissəsində eyni fiziki xassəyə malik sistemlərə 
aid edilir. Ey cür sistemə misal bircinsli qaz, maye və bərk cisimləri 
göstərmək olar. 
 Bir neçə fiziki bircinsli cisimdən təşkil olunmuş sistemlərə 
hetorogen sistemlər deyilir. Belə sistemlər eyni bir cismin müxtəlif 
aqreqat halını özündə cəmləşdirir (məsələn, qaz-maye; su-buxar və 
s.). 
 Heterogen sistemin bir hissəsi olmaqla, digər hissələrindən hər 
hansı xassəsinə görə sıçrayışla dəyişən (sərhəd ayırıcısı ilə ayrılmış) 
fiziki bircinsli cismə faza deyilir. Sistem maye və buxardan təşkil 
olunduğu halda, maye bir fazanı, buxar digər fazanı təcəssüm etdirir. 
 Fazadan əlavə, termodinamik sistemin müvazinət halının 
tədqiqində (istər homogen, istərsə də heterogen sistemlər üçün) 
komponent anlayışı böyük əhəmiyyət kəsb edir. komponent sistemin 
elə hissəsidir ki, onun miqdarı digər hissələrin miqdarından asılı 
deyildir. Məsələn, qaz qarışığı birfazalı olmasına baxmayaraq 
çoxkomponentli sistemdir. Belə ki komponentin sayı sistemdə olan 
müxtəlif qazların sayı qədərdir. Iki komponentli sistem – binar  və ya 
ikili, üçkomponentli sistem isə ternar və ya üçülü sistem adlanır. 
 Ümumi halda heterogen sistemlərin müvazinət şərtləri 
termodinamikanın qanunlarından alınır. Qibbs göstərmişdir ki, 
müvazinət halının ümumi xarakteristikası, daxili enerji 
diferensialının sıfra bərabər olmasıdır. Bu kriterinin fiziki mənası – 
müvazinət halına yaxınlaşdıqca daxili enerji və izobar patensialının 
minimuma cəhd etməsi və müvazinət halına ona çatmasıdır. 
 Qibbsə görə heterogen sistemi xarakterizə edən asılı olmayan 
dəyişənlərin sayı – sərbəstlik dərəcəsinin sayı: 
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          f = n + 2 – K 
 
olur. Burada n – komponentin sayı: K – fazanın sayıdır. 
 Beləliklə, təzyiq və temperaturun təsiri altında olan 
termodinamik sistemin müvazinət vəziyyətindəki sərbəstlik dərəcəsi, 
komponentlərin sayına iki əlavə etməklə, fazaların sayının 
çıxılmasından alınan rəqəmə bərabərdir. 
 Tutaq ki, ikifazalı binar karbohidrogen sisteminin vəziyyətinə 
baxılır. Deməli, n = 2 və K = 2 olduğundan, sistemin termodinamik 
müvazinət vəziyyətinin sərbəstlik dərəcəsi f = 2 olacaqdır. Bu o 
deməkdir ki, sistemin vəziyyəti iki termodinamik parametrlə öyrənilə 
bilər (məsələn, təzyiq və temperatur). 
 Üçkomponentli sistemin ikifazalı müvazinət halına baxdıqda 
isə sərbəstlik dərəcəsinin sayı f = 3 alınır. Deməli, belə sistyemin 
termodinamik vəziyyəti temperatur və təzyiqdən əlavə üçüncü bir 
parametrlə xarakterizə olunacaqdır. Belə halda üçüncü hal parametri 
kimi komponentin konsentrasiyasını qəbul etmək olar. 
 Baxılan  komponentin, baxılan fazada konsentrasiyası dedikdə, 
bu komponentin həmin fazada mol sayı və ya çəkisinin bu fazanın 
bütün komponentlərinin ümumi mol sayına və ya çəkisinə olan 
nisbəti başa düşülür. Birinci halda mol, ikinci halda isə çəki 
konsentrasiyası adlanır. 
 
1. Birkomponentli  sistem. Əgər hər hansı birkomponentli qazın 
təzyiqini verilmiş temperaturda artırsaq, onu mayeyə çevirmək 
mümkündür. Lakin bu proses müəyyən temperatura qəsdər davam 
edə bilər. Belə ki, bu temperaturdan yuxarı temperaturda qazın 
təzyiqini istənilən qədər artırdıqda da onu mayeyə çevirmək mümkün 
olmur. Həmin temperatur böhran temperatur, buna uyğun gələn 
təzyiq və xüsusi həcm isə böhran təzyiq və böhran həcm adlanır. 
Böhran nöqtəsinin (C) əsas əlaməti bu nöqtədə maye və qaz fazası 
arasındakı fərqin itməsi, başqa sözlə, onların xassələrinin eyni 
olmasıdır. Burada fazaları ayıran səth itir. 
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 III. 1 şəklindən göründüyü kimi, ikifazalı zonadan keçməmək 
şərtilə temperatur və təzyiqi elə dəyişmək olar ki, karbohidrogeni 
maye halından bir dəfəyə qaz halına və ya əksinə çevirmək olar. 
doğurdan da, A nöqtəsinin parametrləri ilə xaraktetrizəolunan qazı, 
izobarik proseslə temperaturu artırmaqla B vəziyyətinə, sonra isə 
izotermik proseslə təzyiqi artırıb, qazı kritik nöqtədən (C) yuxarıda 
yerləşən D halına gətirmək olar. burada sistemin xassələrinin 
fasiləsiz dəyişməsinə baxmayaraq fazalara ayrılma halı baş vermir. D 
nöqtəsinə uyğun olan halı sabit təzyiqdə soyutmaqla E, sonra isə 
sabit temperaturda təzyiqi azaltmaqla F nöqtəsinə, yəni maye halına 
salmaq olar. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, fərdi karbohidrogenlərin temperatur, 
təzyiq və həcmindən asılı olaraq fazalar nisbəti, PVT  faza 
koordinatları ilə əlaqələnmiş əyrilərlə ifadə edilir. Lakin bu əyrilər 
çox mürəkkəb olduğundan daha sadə qrafiklərdən, məsələn, sabit 
həcm üçün  P – T , sabit temperatur üçün  P – V əyrilərindən istifadə 
edilir. Birkomponentli sistemdə həcm, təzyiq və temperatur 
arasındakı (V-P-T) termodinamik asılılığı  III. 2 şəklində göstərilən 
əyrilərlə izah edək. 
      
 

     
 
                Şəkil III.1                                      Şəkil III.2 
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 Burada AC xətti qaynama nöqtələrinin həndəsi yeri olub, 
doymuş maye xətti adlanır. CB xətti isə kondensasiyanın 
başlanmasını göstərir (şeh nöqtələrinin həndəsi yeri). AC xəttindən 
sola – ancaq maye, CB xəttindən sağa isə ancaq qaz fazası mövcud 
olur. ACB əyrisinin  daxilində həm maye, həm də qaz fazası 
mövcuddur. əgər temperaturu sabit saxlasaq, qaz fazasında təzyiqin 
azacıq artması, onun həcminin çox azalmasına səbəb olar. bu 
vəziyyət, tədqiq etdiyimiz fərdi maddənin qaz halından maye halına 
keçməsi başlana (CB) qədər davam edəcəkdir. Həmin andan 
başlayaraq tədricən qazın kondensə olunması təzyiqin sabit 
qiymətində qazın həcminin azalmasına səbəb olacaqdır. Bu hal qaz 
fzasının maye fazasına çevrilməsinə qədər (AC) davam edəcəkdir. 
Şeh nöqtəsindən doymuş nöqtəyə keçitdə təzyiqin sabitliyi 
birkomponentli sistem üçün əsas şərtdir. 
 Temperatur artdıqca izoterm, CB xəttini həcmin kiçik 
qiymətlərində kəsir, yəni temperaturun artması ilə qaz fazasının 
minimal həcmi azalır, maye fazasının maksimal həcmi artır. C 
nöqtəsi hər iki fazanın mövcud olmasının sərhədidir, yəni 
birkomponentli sistemin böhran nöqtəsidir. 
 2. İkikomponentli sistem. Verilmiş tərkib üçün iki 
komponentli -  binar karbohidrogen qarışığı üçün P – V diaqramına 
baxaq (şəkil III. 3). Binar sistem üçün  P - V diaqramının əsasd 
xüsusiyyəti, sistemin şeh nöqtələrindən doymuş nöqtələrə keçidində 
təzyiqin artmasından ibarıtdir. Bu onunla izah olunur ki, sistem 
ikifazalı zonadan keçdikdə maye və qaz fazasının tərkibi fasiləsiz 
dəyişir. Maye fazasının kondensasiyası artıb, ümumi sistem üçün 
doyma nöqtəsinə çatanadək, onun tərkibi tez buxarlanan 
komponentlərə görə zənginləşir. 
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Şəkil III. 3 

 
 Əgər  P - V diaqramında müxtəlif izotermlərdəki doyma və şeh 
nöqtələri təzyiqlərinin temperaturdan dəyişməsini qeyd etsək, P – T 

diaqramını qurmaq olar (şəkil III. 4). Qaynama (AC) və şeh 
nöqtələrinin əyriləri (BC) kritik C nöqtəsində görüşür. Kritik təzyiq 
və temperatur uyğun olaraq Pc və Tc ilə işarə edilir. ACB əyri xətti 
daxilində nöqtələr sistemin ikifazalı halına, BC – dən aşağı və sağ 

tərəfindəki nöqtələr sistemin qaz halına, AC – dən yuxarı nöqtələr isə 
sistemin maye halına uyğun gəlir. P – T diaqramı təzyiq və 

temperaturun dəyişməsi ilə sistemdəki faza dəyişikliyini gostərir. 
Tutaq ki,  u  nöqtəsinə uyğun gələn sistem izotermik sıxılaraq M 
nöqtəsi vəziyyətinə gətirilir. Bunun nəticəsində qaz halında olan 
sistemdə J nöqtəsində maye fazası yaranma başlayır. Təzyiqin 

artması ilə maye fazasının miqdarı artır və L  nöqtəsində sistem tam 
maye halına keçir. Təzyiqin sonrakı artımı M nöqtəsindəki sistemin 
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Şəkil III. 4 

 
vəziyyətində faza dəyişikliyi əmələ gətirmir. ASB əyrisi daxilindəki  
xc, yc, zc  uyğun surətdə sistemin 25, 50, və 75% maye fazası olan 
hallarına uyğun gəlir. 
 Binar sistemlər üçün kritik təzyiq, onu təşkil edən 
komponentlərin kritik təzyiqdən böyük olur. P – T diaqramından 
sistemin təzyiqi ilə tərkibi (C) arasındakı asılılığı göstərən P – C 
diaqramını da qurmaq olar. Bunun üçün P – T  diaqramında sabit 
temperatur üzrə təzyiqdən asılı olaraq maye və qaz fazasındakı 
komponentlərin miqdarı  təyin edilir, sonra isə təzyiqdən asılı olaraq 
ADB qaynama nöqtələrinin və ASB şeh nöqtələrinin həndəsi yeri 
qurulur (şəkil III. 5). Burada tərkib vahidi olaraq kiçik uçucluğa 
malik komponentin çəkisinin faizlə miqdarı qəbul edilmişdir. 
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Şəkil III. 5    Şəkil III. 6 

 
     
III. 5 şəklində A və B nöqtələri uyğun surətdə böyük və kiçik 
uçucluğa malik fərdi komponentin qaynama və şeh nöqtələrindəki 
təzyiqə və doymuş buxar təzyiqinə uyğun gəlir. C və D nöqtələri 
kütlə etibarilə 25% kiçik uçuculuq və 75% böyük uçuculuq 
qabiliyyətinə malik qarışığın uyğun olaraq şeh əmələgəlmə və 
qaynama nöqtəsinin təzyiqlərinə uyğundur. ASB əyrisindən aşağıda 
qalan sahə-qaz, ADB – dən yuxarı sahə - maye və ADBCA 
arasındakı sahə isə bir-birilə müvazinətdə olan ikifazalı – maye ilə 
qaz qarışığına aiddir. Sistemin tərkibi molyar hissələrlə də (yaxud 
faizlə) verilə bilər (əkil  III. 6) 
 Tərkibin təzyiqdən asılılıq (P – C) diaqramının mənasını yaxşı 
başa düşmək üçün ilk halda qaz fazasında olan sistemin izotermik 
sıxılaraq ikifazalı  zonadan keçmə halına baxaq. Əgər  A nöqtəsinə 
uyğun vəziyyətdə sistemin təzyiqini artırsaq (şəkil III. 6), B 
nöqtəsinə Çtanadək onun tərkibi dəyişməyəcəkdir. B şeh nöqtəsində 
tərkibi X1 ilə işarə olunan hədsiz kiçik miqdarda maye alınacaqdır. 
Belə vəziyyətdə buxar fazasının tərkibi praktiki olaraq ilk tərkibə (Z) 
bərabər olacaqdır. 
 Təzyiqin artması ilə sistemdə kondensləşmə gedəcəkdir. 
Ikifazalı zonada istənilən nöqtəyə uyğun sistemin fazalarının 
tərkibini tapmaq üçün həmin nöqtədən absis oxuna paralel xətt 
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çəkilməlidir. Sonra isə həmin xətt ilə şeh və qaynama nöqtələrinin 
əyrilərinin kəsişmə nöqtələri tapılmalıdır. Kəsişmə nöqtələrinə uyğun 
gələn absis oxunan koordinatları maye və qaz fazasının tərkibləri 
olacaqdır. məsələn, D nöqtəsinə uyğun vəziyyətdə sistemin maye 
fazasının tərkibi X2 qazınkı isə Y2 olacaqdır. C nöqtəsinə uyğun 
təzyiqdə tam doyma halı yaranır. Bu vəziyyətdə mayenin tərkibi 
praktiki olaraq ilk tərkibə (Z) bərabər olur. Doyma nöqtəsində sonsuz 
kiçik həcmdə qalan buxarın tərkibi Y3 olacaqdır. 
 3. Çoxkomponentli sistemş. Təbii şəraidə neft və qaz 
kondensat yataqları çoxlu karbohidrogen komponentlərin qarışığını 
özündə toplayır. Çoxkomponentli sistemin faza keçid diaqramı bir və 
ikikomponentli sistemə nisbətən daha mürəkkəbdir. 
 Çoxkomponentli sistemin P – T koordinatlarında hal 
diaqramına baxaq (şəkil III. 7). GC əyrisi çoxkomponentli sistemin 
mayeləşməsinin başlanğıc nöqtələrinin əyrisi (şeh nöqtələrinin 
həndəsi yeri). FC isə qaynama nöqtələrinin (kondensləşmənin sonu, 
buxarlanmanın başlanğıcı) həndəsi yeridir. Hər iki əyri, ümumi 
sistem üçün kritik nöqtə sayılan C – də görüşür. Deməli, GC – dən 
aşağı və sağda qalan sahədə sistem qazx fazasında, FC – dən yuxarı 
sahədə maye halında olur. FCG arasındakı sahə isə sistemin ikifazalı 
halına uyğun gəlir. Binar sistemdən fərqli olaraq çoxkomponentli 
sistemlərdə, kritik qiymətdən böyük temperaturlarda maye fazanın, 
kritik qiymətdən böyük təzyiqlərdə isə qaz fazasının olması halı 
müşahidə edilir. 
 Indi də çoxkomponentli faza diaqramına əsasən neft və qaz 
yataqlarının bəzi faza keçid məsələlərinə baxaq. 
 1. Tutaq ki, yataq diaqramın B nöqtəsindəki termobarik şəraitə 
uyğun gəlir. Bu halın temperaturu kritik tempraturdan kiçik, təzyiqi 
isə kritik təzyiqdən böyükdür. Belə yataq birfazalı maye ilə 
xarakterizə olunacaq, yəni tipik neft yatağıdır. Izotermik olaraq (T = 
const) təzyiqi B nöqtəsindən b nöqtəsnədək azaltsaq, mayedən qazn 
ayrılması baş verməyəcəkdir; belə ki, b nöqtəsindəki təzyiq neftin 
qazla doyma təzyiqinə bərabərdir. Bu nöqtədən başlayaraq təzyiqin 
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azalması ilə neftdən qazın ayrılması, yəni faza keçidinin baş verməsi 
müşahidə olunacaqdır. 
 Tutaq ki, laydakı çoxkomponentli sistem E şəraitinə uyğundur. 
Bu halda sistem birfazalı neft yatağına uyğundur. Izobarik proseslə 
(p=const) temperaturun artması ilə sistemdə baş verən faza 
dəyişikliyinə baxaq. Temperaturun artıb e nöqtəsinə çatan halınadək 
sistemdə heç bir faza dəyişikliyi baş verməyəcəkdir. 
 

             
             Şəkil III. 7 
 
 e  nöqtəsindən başlayaraq temperaturun artması mayedən qazın 
ayrılmasına və qaz fazasının yaranvasına səbəb olacaqdır. Beləliklə, 
e2  nöqtəsində sistemin hamısı qaz fazasına keçəcək və sonrakı 
temperatur artımında yataq qaz yatağı kimi öz vəziyyətini 
saxlayacaqdır. 
 Baxılan bu iki misalda təzyiqin artması və temperaturun 
azalması maye fazasının artmasına, temperaturun artması və təzyiqin 
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azalması isə qaz fazasının artması səbəb olduğundan baxılan 
proseslər bizə məlum olan klasik buxarlanma və kondensləşmə 
qanununa  tabe olur. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, pk maksimal təztyiqi ilə pc kritik 
təzyiqi arasında və Tc kritik temperaturu ilə  Tk maksimum 
temperaturu arasında baş verən faza keçid prosesləri başqa 
termobarik şəraitlərdən fərqlənərək klassik buxarlanma və 
konensləşmə qanununa tabe olmur. Bunu aşağıdakı misalda izah 
edək: 
 1) tutaq ki, yataqda karbohidrogen sistemi D halına uyğun 
gəlir. Deməli, baxılan halda yataq birfazalı neftlə dolmuş olur. 
Izobarik proseslə temperaturu rtırsaq, d nöqtəsinədək sistemdə heç 
bir faza dəyişikliyi baş verməyəcək.  d nöqtəsindən başlayaraq 
temperaturun sonrakı artıma qaz fazasına keçidi təmin edəcək. 
Sonrakı temperatur artımı qaz fazasının azalmasına və  d2 nöqtəsində 
isə sistemin yenidən tam maye halına keçməsinə səbəb olacaq. 
Deməli, temperaturun izobarik artması “maye→maye + qaz→maye” 
faza keçidi yaradır; 
 2) tutaq ki, laydakı karbohidrogen sistemi A nöqtəsi halına 
uyğun gəlir. Bu halda sistem qaz fazasında olacaqdır; yəni yataq ilk 
halda qaz yatağıdır. Təzyiqin izotermik zalması ilə baş verən faza 
keçid proseinə baxaq. Təzyiqin a nöqtəsinə qədər dəyişməsi sistemdə 
heçbir dəyişiklik əmələ gətirmir. a-dan başlayaraq təzyiqin azalması 
sistemdə maye fazanın yaranmasına səbəb olacaqdır. a1 nöqtəsində 
maye fazanın sistemdəki, həcmi maksimum qiymətə çatıb, sonrakı 
təzyiq düşküsündə zalacaq, a3 nöqtəsnə uyğun gələn təzyiqdə isə 
tamamilə yenidən qaz halına keçəcəkdir. Deməli, təzyiqin izometrik 
azalması “qaz→qaz + maye→qaz” aza keçidi yradır. 
 Beləliklə, baxlan hallarda faza keçidləri klassik qanunlara tabe 
olmur, yəni əks-buxarlanma və əks-mayeləşmə (kondensasiya) 
hadisəsi baş verir. D nöqtəsi halında olan sistemin temperaturunu 
artırdıqda d nöqtəsindən d1-ə kimi düz buxarlanma, sonra isə qaz 
fazasının azalması baş verir və d2 nöqtəsində sistem yenidən maye 
halına keçir. A nöqtəsi iə xarakterizə olunan sistem isə izotermik 
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təzyiqin azalmasına məruz qaldıqda a-dan a1 nöqtəsinə kimi qaz 
fazasında olan komponentlərin maye fazasına keçməi müşahidə 
olunur. 
 Təzyiqin azalması, yaxud temperaturun artması ilə baş verən 
kondensasiya əks-kondensasiya deyilir. Təzyiqin və temperaturun 
azalması ilə baş verən buxarlanmaya isə əks-buxarlanma deyilir. 
 əkc-buxarlanma və kondensasiya baş verən sahələr III.7 
şəklində ştrixlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu hadsələri ilk dəfə 
Kuyenen tədqiq etmiş və retroqad buxarlanma və retroqad 
kondensasiya adlandırılmışdır. Şəkildə qaz və maye arasında 
müvazinət vəziyyətə uyğun maksimal təzyiq (Pk) ktrikondenbar , 
maksimal temperatur (Tk) isə krikonderterm adlanır. 
 qeyd etmək lazımdır ki, binar və çoxkomponentli sistemlərdə 
kritik təzyiq və temperatur, hər iki fazanın olması üçün lazım olan nə 
ən böyük təzyiq, nə də ən böyük temperaturdur. Maraqlədır ki, kritik 
nöqtədə olan maddənin rəngi dəyişir. Bu hadisə “kritik 
opalessensiya”adını daşıyaraq, işığın yayılmasını törədən 
molekulların ilişmə qüvvələrinin təbiəti ilə izah edilir. Təzyiq, kritik 
qiymətindən bir az aşağı salındıqda sistem, ondan keçən işıqda 
qırmızı-qəhvəyi, əks etdirilmiş işıqda isə açıq göy rəngdə görünür. 
 Çoxkomponentli sistemərdə retroqrad hadisəsi qaz-kondensat 
yataqlarının istismarı prosesində və neftin yüksək təzyiqli qazla 
sıxışdırılmasında və s. hallarda baş verir. 
 
 

§ 2. Karbohidrogen sitemləri üçün 
faza keçidlərinin eksperiment üsulu ilə 

təyin edilməsi 
  
 Neft, qaz və qaz-kondensat yataqlrıının istismarında lay 
təzyiqinin dəyişməsi hesabına baş verən faza keçid proseslərini 
öyrənmək üçün xüsusi tədqiqat işləri aparılır. Bu əməliyyat quyudan 
çıxarılmış karbohidrogen məhsulu (nümunə) əsasında aparılır. 
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 Karbohidrogen sisteminin nümunəsi aşağıdakı üsullarla əldə 
edilir: 
 1) quyudibi zonadan xüsusi nümunəgötürən vasitəsilə; 
 2) rekombinə edilmiş nümunələrin hazırlanmsı lə; 
 3) quyu ağzından nümunənin götürülməsi ilə. 
 Qeyd etmək lazımdr ki, rekombinə edilmiş və ya quyu ağzınan 
götürülmüş nümunələr əsasında baxılan yatağa uyğun sistemin 
yaradılmasımndan, quyudibi zonadan nümunənin götürülməsi 
mümün olmayan hallarda istifdə edilir. Təbiidir ki, rekombinə 
edilmiş nümunələr vasitəsilə lay sisteminin yaradılmsında əsas şərt, 
hazırlanan nümunənin və laydakı sistemin qaz amilinin (qaz-
kondensat sistemi üçün qaz-kondensat amili adlanır) bərabər 
olmasıdır. 
 Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, karbohidrogen sistemləri üçün 
faza keçidlərini təyin etmək üçün P-V-T asılılıqlarını qurmaq 
lazımdır. Bunun üçün sabit tempraturda (lay temperaturuna bərabər 
götürülür) təzyiqin azalmasına uyğun qazın ayrılması (neft yatağı 
üçün), yaxud maye kondensatın düşməsi prosesin (qaz-kondensat 
yatağı üçün) yaratmaq lazımdır. Bu proses iki – kontakt və 
diferensial üsul ilə yaradılır. Təcrübəni aparmaq üçün yüksək təzyiq 
və temperatura davamlı xüsusi qablardan (bunlara PVT bombası 
deyilir) və xüsui qurğulrdn istifadə edlir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, layda baş verən proseslər əss etibarilə 
sbit temperaturda gtdiyindən, lboratoriya şəritində faza keçid proselri 
də sabit temperatur altında aparılır. Belə temperatur kimi, texnoloji 
prosesin şəraitinə uyğun temperatur seçilir (məsələn, lay 
temperaturu). 
 Beləliklə, P-V-T sistemi izotermik P-V sistemi ilə əvəz 
edilərək, tədqiqatın gedişatı xeyli sadələşir. Məsələn, qaz-kondensat 
sisteminin faza keçid prosesi sabit temperaturda təyin edilən p-sk 
(burada sk-qaz fazasından ayrılan maye kondensatının həcminin PVT 
bombasının həcminə olan nisbəti), yaxud p-v (burada v-qaz fazasının 
vahid həcmində həll olmuş maye kondensatının miqdarı) izotermləri 
vasitısilə (şəkil III. 8, III.9), qaz-neft sistemindəki faza keçid prosesi 
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iə sabit temperaturda təyin olunan  p-Q, p-a  (burada Q, a-uyğun 
olaraq vahid həcm neftdən ayrılan, yaxud onda həll olan qazın 
həcmini və həllolma əmsalını ifadə edir) izotermləri vasitəsilə 
öyrənilir (şəkil III. 10) 
 III. 9 şəklində qaz-kondensat sistemi üçün çıxarılmış 
kondensləşmənin tipik izotermi göstərilmişdir. Izotermdə A nöqtəsi 
verilmiş temperaturda qaz-kondensat sisteminin maksimum 
kondensləşmə təzyiqinin (pmk) və ona uyğun ayrılan mayenin 
həcminin koordinatlarını göstərir. Bv nöqtəsi isə kondensləşmənin 
başlanğıc (pbk) təzyiqinə uyğun gəlir. 
 Kontakt üsulu ilə faza keçid prosesinin öyrənilməsində, 
təzyiqin azalması, karbohidrogen sistemi həcminin (PVT 
bombasının) genişlənməsi ilə başa çatdırlır. Həcmin genişlənməsi ilə 
təzyiqin azalması və bunun nəticəsində də faza keçidi-yəni qaz və 
maye azalarının ayrılması baş verir. Təbiidir ki, bu üsulda 
karbohidrogen sisteminin tərkibi dəyişməyib sabit qalacaqdır. 
 Diferensial üsulda isə təzyiqin azalması, karbohidrogen 
sistemindən qaz fazasının onun yerləşdiyi qabdan xaric edilməsi 
hesabına baş verdiyindən, sistemin həcmi sabit, tərkibi isə dəyişən 
olacaqdır. 

                    
                                           Şəkil III. 8 
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Şəkil III. 9 

      
 

         
Şəkil III.10 

 
 Neft-qaz və qaz-kondensat sistemləri üçün faza keçid 
parametrləri tətbiq olunan üsuldan asılı olaraq dəyişir. 
 Məsələn, kontakt üsulu ilə deqazasiya prosesində 
karbohidrogen sistemin tərkibi sabit qaldığından, qaz fazasındakı 
yüngül komponentlər, maye fazasından ağır komponentlərin 
ayrılmasını gücləndirir. Diferensial deqazasiyada isə ilk halda ayrılan 
yüngül komponentlər sistemdə xaric edildiyindən, eyni bir təzyiqdə 
daha ağır komponentlərin qaz fazasında parsial təzyiq kontaktlı 
deqazasiyaya nisbətən çox böyük olur. Beləliklə, hər bir təzyiqdə, 
diferensial deqazasiyada maye fazasındakı ağır komponentlərin 
miqdarı kontakt üsuluna nisbətən çox olur. Bu səbəbdən də kontakt 
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və diferensial üsul ilə təyin edilmiş faza keçid parametrləri bir-
birindən fərqlənir. 
 Qeyd etmək lazmdır ki, istər kontakt və istərsə də diferernsial 
üsul təbii layda baş verən faza keçid proseslərinə tam uyğun gəlmir. 
Güman etmək olar ki, quyudibi zonada iki fazanın (qaz, neft və 
istırsə də qaz-kondensat) sərbəst hərəkəti mümkün olduğundan o 
zonada baş verən faza keçid prosesinə kontakt, layın birfazalı (neft 
yataqlarında maye, qaz-kondensat yataqlarında isə qaz) hərəkət 
zonasına isə diferensial deqazasiya uyğun gəlir. Layda baş verən 
proses, bu iki üsul ilə əks etdirilən faza keçidinin arasında yerləşən 
prosesdir. Bu proseslərin düzgün seçilməsindən asılı olaraq 
karbohidrogen sistemlərin layda hərəkətinin riyazi aparatla tədqiqi 
mümkün olur. 
 
 

§ 3. Karbohidrogen sistemlərin faza keçid 
prosesinə təsir edən amillər 

 
 
 Təcrübə nəticələri göstərir ki, karbohidrogen sistemlərin faza 
keçid prosesinə və onun göstəricilərinə bir çox termodinamik və 
hidrodinamik amillərin təsiri böyükdür. Bu amillərdən aşağıdakıları 
göstərmək olar. 
 1) Termodinamik qeyri-müvazinət təsiri. Laboratoriya 
təcrübələri sübut etmişdir ki, təzyiqin dəyişmə sürətindən asılı olaraq 
karbohidrogen sistemlərin faza keçid göstəricələri dəyişir. Müəyyən 
olunmuşdur ki, təzyiqin dəyişmə sürətini xarakterizə edən F = dp/dt 
–nin qiymətindən asılı oaraq eyni bir təzyiqdə qazlı neftdən ayrılan 
və onda həll olan qazın , qaz-kondensat sistemindən ayrılan və onda 
həll olan Mye kondensatın miqdarı dəyişir. Lakin F –in elə minimum 
qiyməti (F0) mövcuddur ki, onun sonrakı azalması, faza keçid 
prosesinin göstəricilərinə təsir göstərmir. F –in belə qiymətinə 
termodinamik müvazinət təmin edən təzyiqin dəyişmə sürəti deyilir. 
Belə ki, təzyiqin dəyişmə sürətinin  F0-dan kiçik qiymətlərində 
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sistemin termodinamik müvazinət vəziyyəti pozulmur. F>F0 
qiymətlərində isə faza keçid prosesləri termodinamik qeyri-
müvazinət vəziyyətində baş verir. 
 Karbohidrogen sisteminin fiziki-kimyəvi xassələrindən asılı 
olaraq termodinamik müvazinəti təmin edən təzyiqin dəyişmə sürəti 
də (F0) müxtəlif olur.  
 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda aparılan təcrübə işləri 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əgər qaz-kondensat sistemi üçün 
faza keçid prosesinin öyrənilməsində F0≤1,13·102 H/m2·san, qazlı 
maye sistemi üçün isə F0≤3,3·102 H/m2

 ·san götürülsə, proses 
termodinamik müvazinət vəziyyətində baş verəcəkdir. 
 F>F0 qiymətlərində sistemin termodinamik müvazinəti 
pozulur və eyni bir təzyiqdə istər ayrılan qazın (qazlı maye sistemi 
üçün) və istərsə də ayrılan maye kondensatının (qaz kondensat 
sistemi üçün) miqdarı, termodinamik müvazinət halına uyğun gələn 
miqdarından xeyli az olur. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, neft-mədən işlərində karbohidrogen 
sistemlərinin faza keçid prosesləri çox vaxt termodinamik 
müvazinətin pozulması halına uyğun gəlir. Belə ki termodinamik 
müvazinət vəziyyəti əsas etibarilə layda ödənilir. Quyudibi zonada, 
quyuların qaldırıcılarında, karbohidrogen sistemin mədən şəraitində 
yığılması, ayrılması və nəql edilməsində  isə, demək olar ki, 
termodinamik müvazinət şərti pozulur. 
 Laboratoriya şəraitində istər qaz-kondensat və istərsə də qazlı 
neft sistemlərinin faza keçid proseslərinə termodinamik müvazinətin 
pozulmasının təsiri öyrənilmişdir. 
 Bu məqsədlə laboratoriya şəraitində  qaz-kondensat sistemləri 
üçün diferensial üsul ilə təzyiqin dəyişməsinin müxtəlif sürətləri 
üçün kondensləşmə izotermləri qurulmuşdur. Daha doğrusu, birfazalı 
qaz-kondensat sistemi hazırladıqdan sonra qaz fazasının yüksək 
təzyiqli qabdan müxtəlif sürətlərlə xaric olunması ilə istənilən təzyiq 
yaradılır və ayrılan maye kondensatın həcmi təyin edilir. Qaz –
kondensat amilinin ilk qiyməti Q=4700 m3/T (qaz fazasında həll 
olmuş maye kondensatın miqdarını, yəni Q=4700 m3/T-1 m3  qazda 
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2,12·10-4T   maye kondensatın olmasını göstərir) olan sistem üçün 

təzyiqin  
bkp
p  = 0,98 qiymətində onun dəyişmə sürəti F = 1,13·102 

H/m2·san olduqda ayrılmış mayenin həcmi termodinamik müvazinət 
vəziyyətində təyin olunan qiymətindən 5,3%, F = 4·102 H/m2·san 

olduqda isə 10,6% az olur. Təzyiqin 88,0
bkp
p  qiymətində fərq 

uyğun olaraq 3,4 və 5,1%, 8,0
bkp
p  qiymətində isə 1,3 və 2,0% 

olur. 
 Üç karbohidrogenli sistem-qaz, kondensat və neft üçün 
aparılmış təcrübələrin nəticələri göstərilmişdir ki, qaz fazasından 
ayrılıb çökən maye kondensatın miqdarının dəyişməsi əsas etibarilə 
təzyiqin maksimum kondensləşmə qiymətlərində baş verir. Təzyiqin 
bundan kiçik qiymətlərində çökən maye kondensat ilə təzyiq 
arasında asılılıq qaz fazasının sistemdən xaricolma sürətindən asılı 
olmur. Bu onu göstərir ki, maksimum kondensləşmə təzyiqindən 
sonra qazın sistemdən xaricolma sürəti, yaxud sistemdə təzyiqin 
dəyişmə sürəti maye kondensatın ayrılıb çökməsinə təsir göstərmir. 
 Təzyiqin dəyişmə sürətinin çökən maye kondensatın miqdarına 
təsiri belə izah oluna bilər. Təzyiqin pbk - dan  pmk –ya kimi 
azalmasında izotermik retroqrad kondensasiya hadisəsi baş verir. 
Müvazinəti pozan sürətlərdə qaz fazasından maye kondensatın 
ayrılması ləngiyir və onda termodinamik müvazinət vəziyyətinə 
nisbətən çoxlu kondensat qalır. Bunun nəticəsində qaz fazasının 
kondensat buxarı ilə ifran doyma halı yaranır və sistemdən qaz xaric 
edildikdə onunla birlikdə kondensat buxarı qabdan çıxır. 
 Təzyiqin pmk –dan başlamış sonrakı kiçik qiymətlərində isə 
qaz-kondensat sistemi normal buxarlanma zonasına aid olur. Qazın 
qeyri-müvazinət sürəti ilə sistemdən xaric edilməsində (yaxud 
təzyiqin azalmasında) buxarlanma tam getməyindən, çökmüş – qalıq 
maye kondensatın miqdarı bir qədər çoxalır. Lakin kondensatın bir 
hissəsi qazla birkikdə sistemdən xaric olunduğundan praktiki olaraq 
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bu fərq çox az olur. Bu səbəbdən də təzyiqin pmk ilə atmosfer qiyməti 
arasındakı dəyişmə həddində kondensasiya izoterminə termodinamik 
müvazinət halının pozulmasının təsiri olmur. 
 
    

  
Şəkil III. 11 

 
 III. 11 şəklində laboratoriya şəraitində neftdə həll olan qazın 
miqdarı ilə təzyiq arasında müxtəlif sürətlərdə qurulmuş asılılıq 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, neftdən qazın ayrılma 
prosesinin xarakteri təzyiqin düşmə (dəyişmə) sürətindən asılıdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qəbul edilmiş təzyiqin düşmə sürəti, mədən 
şəraitində quyudibi zonadakı, qaldırıcı borulardakı və qazlı neftin 
nəql edilməsindəki təzyiqin düşmə sürətini xarakterizə edir. 
 2. Faza keçid prosesində hiterezis hadisəsi. Qeyd etmək 
lazımdır ki, mədən şəraitində quyuların tədqiqində laya yüksək 
təzyiq altında qazvurma və s. texnoloji rejimlərin, proseslərin düzgün 
təhlili üçün təzyiqin azalması ilə baş verən faza keçid prosesi 
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göstəricilərinin, təzyiqin artması ilə baş verən keçid prosesi 
göstəricilərindən fərqlənmə dərəcəsinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti 
böyükdür. Daha doğrusu, qaz-kondensat və qaz-neft sistemi üçün 
təzyiqin azalması ilə çıxarılmış P – V əyrilərinin, prosesin əks 
istiqamətinə, yəni sonradan həmin sistem üzərində təzyiqin ardıcıl 
artırılması ilə çıxarılan P - V izotermlərindən fərqlənmə dərəcəsinin 
öyrənilməsi qarşıya çıxır. Bu məsələnin həllinin praktiki əhəmiyyəti 
aşağıdakı misallarda göstərmək olar. Tutaq ki, tükənməyə işləyən 
qaz-kondensat yatağının istismarının hər hansı bir mərhələsində 
layda çökən maye kondensatın itkisini azaltmaq məqsədilə yatağa 
qaz vurulması məsələsi qarşıya qoyulur. Bu proses nəticəsində layda 
zamandan asılı olaraq təzyiq artacaq və faza keçid prosesi əks 
istiqamətdə (yəni təzyiqin artması istiqamətində) gedəcəkdir. 
Prosesin səmərəliliyi təzyiqin artması ilə əlaqədar olaraq maye 
kondensatın buxarlanıb, yenidən qaz fazasına keçən miqdarı ilə 
müəyyən edilir. 
 Neft yataqlarında quyuların saxlanması, yaxud quyu ağzında 
təzyiqin artması ilə başa çatdırılan tədqiqat materiallarının düzgün 
təhlilində ayrılmış qazın yenidən neftdə həll olmuş hissəsinin təyini 
əsas şərtdir. 
 Bu məqsədlə laboratoriya və mədən şəraitində tədqiqat işləri 
aparılmışdır. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, faza 
keçid proseslərində termodinamik müvazinət şəraiti pozulduqda 
“kondensləşmə ilə buxarlanma”(qaz-kondensat sistemlərində) və 
“deqazasiya ilə həll olma” (neft-qaz sistemində)  prosesləri üst-üstə 
düşməyib, histerezis hadisəsini törətməklə başqa-başqa əyrilərlə 
ifadə olunur. 
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Şəkil III.12 

 
 

 
Şəkil III.13 

 
 III. 12 şəklində neft-qaz sistemi üçün təzyiqin düşmə sürətinin 
sabit qiymətində çıxarılmış  p-α  əyriləri (şəkildə  1- təzyiqin 
azalması, 2- təzyiqin yenidən artırılması ilə), III. 13 şəklində qaz-
kondensat sistemi üçün çökən maye kondensatla (Sk) doyma 
dərəcəsinin təzyiqdən dəyişmə asılılıqları (1 – təzyiqin azalması, 2 –
təzyiqin yenidən artırılması) göstərilmişdir. 
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 Şəkildən göründüyü kimi, təzyiqin dəyişmə istiqamətindən 
asılı olaraq eyni bir proses müxtəlif göstəricilərə malik olur. Daha 
doğrusu, eyni bir sistem üçün həllolma və ayrılma müxtəlifdir. 
 3. Suyun faza keçid proseslərinə təsiri. Qaz-kondensat 
tərkibində olan su buxarı onun faza keçid prosesinə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. Vander-Vaals göstərilmişdir ki, əgər bir 
komponent polyar olsa, onda sistemdə iki qat retroqrad prosesi baş 
verəcəkdir. Müəyyən olunmuşdur ki, əgər qaz-kondensat sistemində 
su buxarı olsa, o zaman təzyiqin azalmasında (T = const) bir-birinə 
qarışmayan iki maye-kondensat və suyun sistemdən ayrılıb çökməsi 
halı baş verir. Bu hadisə laboratoriya şəraitində müşahidə edilmişdir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, qaz-kondensatın tərkibindəki su buxarı, 
sistemdə kondensatın düşməsinin başlanğıc təzyiqini artırır. 
 III. 14 şəklində Krasnodar vilayətinin Maykol qaz-kondensat 
yatağı üçün laboratoriya şəraitində təyin olunmuş kondensləşən maye 
kondensat (1 əyrisi) və suyun (2 əyrisi) vahid həcmdə miqdarının 
təzyiqdən asılı dəyişmə əyriləri göstərilmişdir. 

 

 
     Şəkil III. 14 
 
 Yuxarıda qeyd olunan hadisələrin qaz, neft və qaz-kondensat 
yataqlarının düzgün işlənmə rejimlərinin seçilməsində nəzərə 
alınmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn, aparılan 
hesablamalar göstərir ki, qazlı neftin quyudibinə hərəkətində ayrılan 
sərbəst qaz, təzyiqin azalması hesabına əlavə su buxarı tələb edir. bu 
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isə qalıq sudan buxarlanan suyun hesabına baş verir. Nəticədə 
yatağın istismarının müəyyən dövründə quyudibi zonada qalıq suyun 
zamandan asılı olaraq buxarlanıb qaz fazasına keçməsi və quyudibi 
zonanın nəmliyinin azalması, hətta tam qurulması baş verir. 
Quyudibi zonanın qalıq sudan azad olmuş hissəsini neft tutduğundan, 
onunla məsaməli mühitin doyma dərəcəsi artır və bunun nəticəsində 
də neftə görə faza keçiriciliyi artaraq yatağın ümumi neftvermə 
əmsalını artır. Tükənməyə işləyən qaz-kondensat yataqlarında suyun 
çökməsi hesabına quyudibi zonada üç-fazalı: qaz-maye kondensat və 
suyun sərbəst hərəkəti baş verərək, maye kondensatın veriminə 
böyük təsir göstərir. 
 Qaz yataqlarında isə təzyiqin fasiləsiz azalması ilə su 
buxarının qaz fazasına keçməsi nəticəsində quyuların məhsuldarlıq 
əmsalı xeyli ataraq layın enerjisindən səmərəli istifadə olunmasına 
imkan yaradır. 
 

§ 4. Karbohidrogenlərin quruluşlarının, 
təzyiq və temperaturun neft-qaz və qaz-kondensat 

sistemlərinin faza dəyişmələrinə təsiri. 
 
 Əksər hallarda 1500 m-dən çox dərinlikdə laydan çıxarılan 
qazın tərkibində həll olmuş şəkildə maye karbohidrogenlər  - C5 və 
C5+ olur. Belə yataqlarda qaz, adətən, azalması ilə sistemdən maye 
faza  - kondensat ayrılır. 
 Təzyiq və temperaturun artması ilə, bir qayda olaraq, lay 
qazında kondensatın miqdarı artır. Lakin, bu o demək deyildir ki, 
bütün hallarda dərin yatan laykarda (yüksək təzyiq və temperaturda) 
qazın tərkibində ağır komponentlər olmalıdır. Belə halda təbii 
şəraitdə yatağın hansı yolla yaranmasının rolu çox böyükdür. 
 Yatağın əmələgəlmə şəraitindən asılı olaraq pentan və daha 
ağır komponentlərin qaz fazasındakı miqdarı kifayət qədər olmaqla, 
yüksək təzyiq (30÷40 MPa) və temperaturda  (100-150ºC) 500÷1000 
q/ m3 və daha böyük qiymətlərə çatır. 
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 Bununla bərabər həmin dərinlik və termodinamik şəraitdə 
tərkibində kondensatın miqdarı (25-40) q/m3 olan qaz-kondensat 
yatağına da rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, neft yatğının qaz 
papağı qazının tərkibi və xassəsi qaz-kondensat yatağının qazı ilə 
eynidir. 
 Qaz-kondensat sisteminin əsas komponenti metandır (75-
95%). Bununla bərabər qaz fazasının tərkibində onun bütün 
qazşəkilli homoloqları – etan, propan, n-butan və izobutan vardır. 
Qeyri – karbohidrogen qaz komponentlərindən, adətən,azot, karbon 
qazı, həmçinin kükürd qazı və helium olur. Kondensatın tərkibinə 
müxtəlif homoloji sıraya (parafin, naften və aromatik)aid olan 
müxtəlif quruluşlu çoxlu C5 və C5+ karbohidrogenlər də daxildir. 
 Dərin yatan laylardakı kondensatın tərkibində aza da olsa 
qatran fraksiyaları da ola bilər. 

 
     Şəkil III. 15  
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 Kondensatın sıxlığı geniş həddə 0,70-dən 0,85-ə qədər dəyişə 
bilər. 
 Neftlər, tərkiblərindəki qaynama temperaturu 300ºC-dən 
böyük fraksiyaların olması ilə kondensatdan fərqlənir. 
 Neftlərdə karbohidrogenlərdən əlavə onlardan törəmiş 
oksigenli, kükürdlü birləşmələr də vardır. Bu birləşmələr qatran və 
asfaltenin əsas hissəsini təşkil edir. Neftin də sıxlığı geniş həddə 
(0,78÷ ÷0,95) dəyişir. 
 Neft-qaz-kondensat sistemlərinin tərkibləri müxtəlif olur və 
bundan asılı olaraq onların termodinamik xassələri, həmçinin faza 
keçid prosesləri xeyli dəyişir. 
 III.15 şəklində metan ilə normal parafin sıralı 
karbohidrogenlərdən təşkil olunmuş binar qarışıq üçün tərkibin 
təzyiqdən dəyişmə asılılıqları göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü 
kimi,   təzyiqin  artması  ilə  maye  karbohidrogenlərin  metanda  həll           
                      

       
 

Şəkil III. 16                                 Şəkil III. 17 
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olması (qaz halına keçməsi) artır. Burada karbohidrogen ağırlaşdıqca 
onun metanda tam həll olunması üçün tələb edilin təzyiqin qiyməti 
də artır. Şəkildə 1-kritik nöqtələrin, 2-maksimal kondensləşmə 
nöqtələrinin əyriləridir. 
 Binar qarışığın bu cür qanunauyğunluğundan belə çıxır ki, 
təzyiq və temperatur artdıqca qaz fazasına keçən maye 
karbohidrogenin, həm də onun ağır hissəsinin miqdarı artır. 
 III. 16 şəklində metan ilə etandan başlamış heksadekana qədər 
(uyğun olaraq  1, 2.., 16) normal parafin sıralı karbohidrogenlərdən 
təşkil olunmuş binar qarışıqlar üçün faza dəyişmələrinin kritik 
əyriləri göstərilmişdir (yəni Pk – Tk asılılığı). Göstərilən əyrilərin 
qanunauyğunluğundan görünür ki, təbii qarışıqların tərkibinə daxil 
olan ağır karbohidrogenlərin qaynama temperaturu artdıqca onların 
iki fazada olma sahələri də artır. 
 III. 17 şəklində metan ilə normal parafin sıralı karbohidrogen 
qarışığından təşkil olunmuş binar sistem üçün kritik temperaturun 
tərkibindən (mol hissəsi ilə) asılılıq əyriləri göstərilmişdir. 
Əyrilərdən görünür ki, metan ilə yüksək qaynama temperaturuna 
malik olan qarışıq – binar sistemlərin kritik tərkibi, temperaturun 0-
150ºC-dək dəyişməsində nəzərə çarpmayan dərəcədə dəyişir. 
Deməli, sistemin tərkibinin azacıq dəyişməsi kritik temperaturun 
qiymətini xeyli dəyişidirir. Məsələn, metan-tridekan qarışığı üçün 
temperaturun 50-150ºC-dək dəyişməsində kritik tərkib 0,006 mol 
hissəsi qədər dəyişir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, 
tərkibində yüksək qaynama temperaturlu fraksiyaları olan qaz-
kondensat qarışıqları, həmçinin kritik vəziyyətə yaxın olan neft-qaz 
sistemləri üçün qaz-kondensat və qaz amillərinin azacıqdəyişməsi elə 
vəziyyətə gətirə bilər ki, verilmiş lay temperaturunda təzyiqin 
artması ilə sistem bir halda birfazalı qaz halına, digər halda isə 
birfazalı maye halına keçə bilər.  
 Metanla müxtəlif karbohidrogen qrup nümayəndələri (parafin, 
naften və aromatik) qarışığının faza keçid prosesləri göstərir ki, 
metanın göstərilən karbohidrogenlərdən naftenli və aromatik qrupa 
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keçdikdə xeyli azalır. Maye karbohirdogenin metanda həlli də 
göstərilən ardıcıllıqla azalır.  
 Faza halının dəyişməsinə görə üçkomponentli sistemlər təbii 
sistemə daha yaxındır. Bu cür qarışıqlar, adətən, üçölçülü 
diaqramlarla xarakterizə olunur.  
 III. 18 şəklində ən böyük uçuculuq (2) və ən kiçik uçuculuq (3) 
qabiliyyətinə malik komponentlərdən olunmuş qarışığın faza 
diaqramı göstərilmişdir. Tərkibin təzyiqdən asılılığının üçölçülü 
diaqramı temperaturun sabit qiyməti üçün qurulmuşdur. Müqayisə 
məqsədilə III. 19 şəklində 1-2 (1-əyrisi) və 1-3 (2-əyrisi) 
komponentlərindən yaranmış binar qarışıq və maye fazası 2; 3 
komponentlərinin müəyyən nisbəti ilə xarakterizə olunan 
üçkomponentli qarışıq (3 əyrisi) üçün tərkibin təzyiqdən dəyişmə 
diaqramı göstərilmişdir. 
  

         
  
                 Şəkil III. 18                                  Şəkil III. 19  
 
  p  təzyiqi 1-2 və 1-3 binar qarışığının kritik təzyiqindən 
kiçikdir. Bu təzyiqə üçkomponentli sistemin ikifazalı vəziyyəti, 
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üçölçülü diaqramda üçbucağın CF və DF parçaları və EF qaynama 
nöqtələri ilə CD şeh nöqtələrinin həndəsi yeri arasında qalan sahədə 
mümkün olur. Tərkibin təzyiqdən asılılıq diaqramında isə p  
təzyiqində şeh və qaynama nöqtələrinin yeri EF və CD parçaları ilə 
göstərilmişdir.  
 Üçölçülü diaqramda ikifazalı sahə nod xətti ilə kəsişir. Nod  
 

 
 

Şəkil III. 20 
xətti verilən təzyiq və temperaturda müvazinətdə olan maye və qazın 
tərkibini əlaqələndirən xəttə deyilir. Məsələn, JH nodu p  təzyiqində 
JH patçası üzərində yerləşən nöqtələrə uyğun maye və qaz 
qarışığının müvazinətli tərkibini xarakterizə edir.  
  Əgər  p  təzyiqi 1-2 və 1-3 binar qarışığının kritik təzyiqləri 
arasında yerləşən nöqtələrə uyğundursa, onda qarışığın ikifazalı 
zonası üçölçülü diaqramda üçbucaq tərəfinin AB parçası və AKB 
əyrisi ilə əhatə olunur (burada AK-qaynama nöqtələrinin, BK- şeh 
nöqtələrinin əyrisi; K-üçkomponentlisistemin p  təzyiqində və t 
temperaturunda kritik nöqtəsidir).  
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 Tərkibin təzyiqdən asılılıq diaqramında p  təzyiqində (bax: 
şəkil III. 19) qaynama və şeh nöqtələrinin yeri AK və KB parçaları ilə 
ifadə olunur. Bu diaqramda 1-2-3 üçkomponentli qarışığın maye 
fazasının tərkibi III. 18 şəklindəki MK parçasında yerləşən nöqtələrin 
maye fazalarına uyğun gəlir. Maye fazasındakı 2 və 3 

komponentlərinin nisbəti sabit qalmaqla 
M

M

2

3 parçaları nisbətinə 

bərabər olur. K kritik nöqtəsi 1-2 və 1-3 binar qarışıqların uyğun 
olaraq K  və K  kritik nöqtələrini birləşdirən kritik izotrem üzərində 
yerləşir. Tərkibin təzyiqdən asılılıq diaqramında da bu halda kritik 
nöqtə binar qarışığında olduğu kimi maksimal təzyiq ilə üst-üstə 
düşür.  
 Tərkibində iki komponentin (məsələn, 2 və 3) 
konsentrasiyasının (zi) nisbəti sabit qalan üşkomponentli qarışığın 
faza keçid prosesinə baxaq. Hər hansı z2/z2+z3 nisbətini sabit qəbul 
edək (III. 20 şəkilində 1a düz xətti) və qarışığın konsentrasiyasını 2 
və 3 komponentinin 100%-dən, 1 komponentinin 100%-ədək 
dəyişdirək. Qarışıqda birinci komponentin konsentrasiyasının artması 
qarışığın qaynama nöqtələrinin təzyiqini (b və c nöqtələri) artırır. 1a 
xətti ilə K K  kritik əyrisinin kəsişmə nöqtəsində (K nöqtəsi) 
qarışığın tərkibi kritik hala, təzyiqi isə kritik təzyiqə (p3) uyğun 
olacaqdır. Bu təzyiqdə 1 komponentinin sonrakı artımı qarışığın 
ikifazalı zonaya keçməsinə səbəb olur. Qarışığın qaz fazasına səbəb 
olur. Qarışığın qaz fazasına keçməsi e nöqtəsində, yəni təzyiqin 
artaraq p4-ə çatmasına mükün olur (p4 izobarı 1a xəttinə toxunan 
olur). Bu, təzyiqin elə həddidir ki, bundan böyük təzyiqlərdə baxılan 
qarışıq ancaq birfazalı vəziyyətdə ola bilər. 1 komponentinin 
konsentrasiyasının daha da artması, şeh düşmə təzyiqinin qiymətini 
azaldır (f, i nöqtələri). Beləliklə, izobar-izotermik şəraitdə Ke 
məntəqəsində 1 komponentinin dəyişməsi retroqrad kondensləşmə, ef 
məntəqəsində isə retroqrad buxarlanma hadisəsini törədir (p3 
təzyiqində).  
 3 komponentinin müxtəlif, 1 və 2 komponentinin isə sabit 
z1/z1+z2 nisbətindən ibarət qarışıqların vəziyyətinə baxdıqda da 
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yuxarıda göstərilən nəticəyə gəlmək olar (3j düz xətti). z3 
komponentinin qarışıqda azalması qaynama nöqtələrindəki təzyiqi (e, 
п, т nöqtələri) hər hansı maksimum qiymətədək (q nöqtəsi) artırır, 
sonra isə qaynama nöqtəsində təzyiqin bir qədər azalıb kritik p3 
təzyiqinə bərabər olması müşahidə edilir. İzobar-izotermik şəraitdə 
mq məntəqəsində retroqrad buxarlanma, qK məntəqəsində isə  

 

 
 

Şəkil III. 21 
 

retroqrad kondensləşmə prosesi baş verir. Qarışıqda üçüncü 
komponentin sonrakı azalması bu qarışığın şeh nöqtələrindəki 
təzyiqinin azalmasına səbəb olur (r nöqtəsi). z1 və z2 komponentlər 
nisbətinin başqa sabit qiymətində də birinci hadisəyə analoji 
variantlar ola bilər (3t düz xətti).  
 Qarışıqda ikinci və üçüncü komponentlərin nisbətlərinin sabit 
qiymətlərində üçkomponentli sistemin faza keçid prosesini tərkibin 
təzyiqdən asılılıq diaqramında təsvir etsək, qaynama və şeh 
nöqtələrinin əyrisi III. 21 şəklində göstərilən kimi olacaqdır. C 
nöqtəsi sistemin kritik halına, C1 nöqtəsi isə qarışığın mümkün 
ikifazalı halının sərhədi olan maksimal təzyiqə uyğun gəlir.  
 III. 22 şəklində 1-2 və 1-3 binar qarışıqlarının və tərkibində 2 
və 3 komponentlərinin nisbətləri –C= z2/z2+z3 sabit olan 1-2-3 
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üçkomponentli qarışığın kritik əyrilərinin dəyişmə xarakteri 
göstərilmişdir.  
 
 

 
     Şəkil III. 22 
 
 Üçkomponentli sistemin kritik əyrisi, 1 komponentinin kritik 
əyrisini 2 və 3 komponentlərinin eyni C nisbətindən təşkil olunmuş 
binar qarışığın kritik nöqtəsi ilə birləşdirir. Yuxarıda qetd olunduğu 
kimi, bu cür sistemlər üçün binar sistemlərdən fərqli olaraq ikifazalı 
zonanın kritik əyridən yuxarıda yerləşməsi mümkün haldır. III. 20 
şəklində e nöqtəsinə uyğun sabit tərkibli üçkomponentli qarışığın 
faza diaqramı III. 22 şəklində göstərilən s faza diaqramına uyğun 
olacaqdır.  
 Metan ilə müxtəlif quruluşlu karbohidrogenlərin qarışığından 
təşkil olunmuş üçkomponentli karbohidrogen sistemlərin faza 
hallarının öyrənilməsi göstərmişdir ki, qarışıqda naften və aromatik 
karbohidrogenlərin olması, qazın mayedə, həmçinin mayenin qazda 
həll olmasına parefin karbohidrogenlərdən təşkil olunmuş nisbətən 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu hadisə, təbii karbohidrogen 
qarışıqlarının faza keçid proseslərinin hesabatlarını xeyli 
mürəkkəbləşdirərək, tədqiqatçıları bu cür qarışıqların qrup 
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tərkiblərinin təsirlərini nəzərə alan müxtəlif korrelyasiyalar tərtib 
etməyə məcbur edir.  
 Qaz-kondensat qarışığının tipik faza hal əyriləri III. 23 
şəklində göstərilmişdir.  
 

 
 

Şəkil III. 23 
 
 Bu xarakter etibarilə tərkibində çox miqdarda yüksək uçuculuq 
qabiliyyətinə malik komponent olan binar qarışığın faza keçid 
prosesinə oxşardır. Kritik nöqtədə, sistemdə maye fazasının miqdarı 
bərabər olan əyrilər görüşür (izoplerlər). a və b qırıq xətləri ilə 
göstərilən əyrilər maye fazanın miqdarının maksimum qiymətinə 
uyğun gəlir (a-sabit temperaturda, b-sabit təzyiqdə). a əyrisi kritik 
nöqtəni krikondenterm, b əyrisi isə krikondenbar nöqtəsi ilə 
birləşdirir.  
 Qaz-neft sisteminin tipik faza hal əyriləri III. 24 şəklində 
verilmişdir.  
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Şəkil III. 24 
 
 Bu, tərkibində az uçuculuq qabiliyyətinə malik komponenti 
çox olan binar sistemə uyğun gəlir.  
 Bəzi tədqiqatçılar, şərti olaraq qaz-kondensat və qaz-neft 
sistemlərinin iki mürəkkəb qaz və maye komponentdən təşkil 
olunduğu qəbul edərək, onların nisbətlərinin faza halına təsirlərinin 
öyrənilməsi ilə məşğul olunmuşlar.  
 III. 25 şəklində sabit temperaturda separator qazının çəki 
miqdarının dəyişməsində qaz-kondensat sisteminin faza halı 
göstərilmişdir.  
 Çəki miqdarının kiçik qiymətlərində tədqiq olunan qarışıq, 
təzyiqin artması ilə birfazalı hala keçir. əgər sistemin dəyişməsinə 
faza sərhədi boyunca baxılsa, onda qazın çəki hissəsinin artması ilə, 
qarışıq kritik vəziyyətdən keçir; bundan sonra isə təzyiqin izotermik 
artırılmasında sistemin ikifazalı zonadan birfazalı-qaz zonaya 
keçməsi müşahidə edilir. Bu diaqram, tərkibində yüksək uçuculuq 
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qabiliyyətinə malik komponentin mol hissəsi dəyişən, üçkomponentli 
qarışıq üçün qurulmuş, tərkibin təzyiqdən asılılıq diaqramı ilə 
müqayisə oluna bilər (bax: şəkil III. 21). Xarakter etibarilə hər iki  

 

 
 

Şəkil III. 25 
 
diaqram oxşardır. Verilmiş temperaturda təzyiqin kritikdən böyük 
qiymətlərində qarışığın ikifazlı zonada olması müşahidə edilir. Qazın 
çəki hissəsinin artması ilə təzyiq müəyyən maksimum qiymətinədək 
artır (III. 21 şəklində bu hala C nöqtəsi uyğun gəlir), sonra isə 
retroqrad şehdüşmə nöqtələrində onun azalması müşhidə olunur.  
 Qaz-neft qarışığı üçün tərkibin dəyişməsində faza diaqramı 
yuxarıda baxılan haldan fərqlənir. Burada da faza sərhədi boyunca 
qazın çəki hissəsinin artması, bu sistemin kritik vəziyyətdən 
keçməsini təmin edir. Ancaq bu halda, qaynama nöqtəsindən 
retroqrad şehdüşmə nöqtəsinə səlis keçid müşahidə olunmur və kritik 
nöqtə faza sərhəd əyrisindən dönmə nöqtəsinə uyğun gəlir. Lakin 
kritik nöqtə dönmə nöqtəsi ola bilmədiyindən, axırda qeyd olunan 
hadisə, üçüncü fazanın (bərk) əmələ gəlməsi ilə izah oluna bilər.  
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 Hazırda lay şəraitində qaz-maye sistemi kritik vəziyyətə yaxın 
olan bir sıra yataqlar açılmışdır. Qazımanın dərinliyi artdıqca bu cür 
yataqların açılma ehtimalı da artır.  
 Karbohidrogen qarışıqlarının, həmçinin təbii qaz-kondensat-
neft növlü qarışıqların faza müvazinətlərinin öyrənilməsi bu 
sistemlərin kritik zonada dayanıqsız olmalarını göstərir. Yəni, ağır 
karbohidrogenlərin konsentrasiyalarının azacıq dəyişməsi, baxılan 
termodinamik vəziyyətdə sistemin gah maye, gah da qaz halında 
olmasına səbəb olur. III. 17 şəklində göstərildiyi kimi, metan-
tridekan sistemində tridekanın 0,006 mol hissəsi qədər dəyişməsi 
kritik temperaturun 100 C qədər dəyişməsinə səbəb olur. Bu isə qaz-
kondensat sistemi üçün 40q/m3-ə uyğun gəlir ki, bu da məsələn, 800 
q/m3 qaz-kondensat amili olan sistem üçün tərkibin 5% dəyişməsi 
deməkdir.  
 Neft-qaz-kondensat sistemlərinin kritik zonalarda tədqiqində 
də uyğun nəticələr alınmışdır. Qaradağ yatağının 297 №-li 
quyusundan alınmış tərkibi CH4=96,31; C2H6=2,25; C3H8=0,7; 
C4H10=0,36; C5=0,18; C5+=0,15 mol faizi ilə ifadə olunmuş qaz, 
sıxlığı 0,7689 q/sm3 və molekulyar çəkisi 130 şərti vahid olan qaz-
kondensat sistemi və sıxlığı 0,888 q/sm3, molekulyar kütləsi 251 şərti 
vahid olan Yasamal dairəsinin V horizontundan çıxarılan neft 
üzərində xüsusi təcrübə işləri aparılmışdır.  
 Qaz və kondensat miqdarı arasındakı nisbətin sabit qiymətində 
aparılan bu tədqiqatlarda, sistemdə kondensat və neftin miqdarı 

arasındakı nisbət 
Hgkg

kg
C dəyişən olmuşdur (gH, gk-sistemdə neft 

və kondensatın çəki hissəsi ilə miqdarı).  
 Tədqiqat prosesində qaz amili 1800 m3/m3-ə bərabər, C 
parametri isə 0,21 0,3, neftin çəki hissəsi isə 0,47 0,581 arasında 
dəyişmişdir.  
 Eksperiment əsasında qurulan tərkibin (C) təzyiqdən asılı 
dəyişən faza diaqramı (və ya neftin çəki hissəsinin təzyiqdən 
asılılığı) III. 26 şəklində verilmişdir.  
 



244 
 

 
 

 
 

 
v 

Şəkil III. 26 
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 Şəkildə a-40 ; b-100  və v-140 C temperaturları üçün 
verilmişdir. 1-8 əyriləri nəmliyin 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80 və 100% 
qiymətləri üçündür. Bu tədqiqat nəticələrindən görünür ki, neftin 
çəki hissəsinin sabit qiymətində (Ckp=0,273) kritik temperatur 
40 140 C-yədək qiymətləri ala bilər; yəni bu hadisə metan ilə 
yüksək qaynama temperaturu olan parafin sıralı karbohidrogen 
qarışıqlarında olduğu kimidir.  
 Lakin fraksiya tərkibi kondensata yaxın olan Suraxanı ağ nefti 
götürüldükdə isə yuxarıda qeyd olunan hadisə müşahidə olunmur. 
III. 27 şəklində kritik temperaturun dəyişməsinin neft-qaz-kondensat 
qarışığındakı neftin çəki miqdarından (gH) asılılıq əyriləri 
göstərilmişdir (1,2,3,4 əyriləri yüngül Suraxanı nefti üçün, 5,6,7 
əyriləri isə ağır Yasamal nefti üçün qurulmuşdur). Şəkildən 
göründüyü kimi, neft-qaz-kondensat sisteminin tərkibində ağır neftin 
çəki miqdarının azacıq dəyişməsi kritik temperaturun qiymətini 
böyük həddə dəyişdirir.  
 Yuxarıda göstərilən dəyişikliyin əsas səbəbinin-ağır neftin 
tərkibində asfalten və qatran hissəciklərinin olub-olmamasını 
yoxlamaq məqsədi ilə neftin tərkibindən 240 C-də ayrılmış asfalten 
və qatran hissəciklərini yüngül Suraxanı neftinə qatdıqdan sonra 
yuxarıdakı asılılıqlar çıxarılmışdır. Tərkibinə çəki hissəsi ilə 2,9% (8 
əyrisi) və 5,4% (9 əyrisi) asfalten hissəciyi qatılmış yüngül neft üçün  
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Şəkil III. 27 

 
qurulan əyrilər də III. 27 şəklində verilmişdir.  
 Şəkildən göründüyü kimi, tərkibində asfalten və qətranın 
olması asılılığın meyl bucağını dəyişdirmir. Buradan belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, kritik temperaturun kəskin dəyişməsi neft-qaz-
kondensat sistemində neftin yüksək qaynama temperaturlu 
hissələrinin olması ilə əlaqədardır.  
 Qaz və neftli hissənin qalınlığı böyük olan yataqlarda, 
qravitasiya hesabına lay sisteminin tərkibində azacıq dəyişiklik ona 
gətirib çıxara bilər ki, layın aşağı hissəsində tərkibində çoxlu qaz həll 
olmuş yüngül neft, yuxarı hissəsində isə tərkibində çoxlu miqdarda 
ağır karbohidrogenlər olan qaz-kondensat sistemi yığılmış olsun. 
Belə halda neft-qaz qarışığından qaz-kondensat qarışığına keçid, 



247 
 

sərhəd ayırıcısı olmadan baş verəcəkdir. Bu prinsip əsasında hazırda 
karbohidrogen yerləşən yataqların növlərini müəyyən etmək olur.  
 

 
§ 5. Çoxkomponentli karbohidrogen qarışığı 

üçün kritik temperatur və kritik təzyiq 
 
 Bu parametrlər çoxkomponentli karbohidrogen sistemlərin 
həcmi və faza hallarını xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Kritik 
təzyiq təzyiq və temperaturun qiymətlərinə görə müxtəlif p və T 
şəraitində karbohidrogen sisteminin faza halı haqqında mühakimə 
yürütmək mümkündür. Kritik parametrlərdən karbohidrogen 
qarışığının sıxılmasında və mayeləşdirilməsində, nəhayət, onların 
neftverməni artırmaq məqsədilə laya vurmaq üçün seçilməsində 
geniş istifadə edilir.  
 Sadə komponentlər üçün kritik əyrinin qurulması məqsədilə 
kifayət qədər təcrübə işləri aparılmışdır. Mürəkkəb çoxkomponentli 
qarışıqların kritik əyrisinin qurulması praktik nöqteyi-nəzərdən xeyli 
mürəkkəbdir. Buna görədir ki, mürəkkəb qarışıqlı sistemlər üçün 
kritik parametrlər, adətən, hesablama üsulu ilə təyin edilir.  
 Buna misal olaraq aşağıdakı üsula baxaq. Burada mürəkkəb 
karbohidrogen qarışığı şərti olaraq binar sistemlə əvəz edilir. belə 
binar sistemin bir komponenti kimi metan, ikinci komponenti kimi 
isə qalan bütün komponentlər (C2+) qəbul edilir. Sonra isə qəbul 
edilən şərti binar sistemin kritik parametrlərini tapmaq üçün metanla 
fərdi karbohidrogenlərdən ibarət həqiqi binar sistemlərin məlum 
xassələrindən istifadə edilir.  
 Şəkil III. 28 və III. 29 şəkillərində metan ilə parafinli və başqa 
sıralı karbohidrogenlərlə, metan ilə azot, həmçinin azot-etan binar 
qarışıqlar üçün kritik əyrilər (kritik nöqtələrin həndəsi yeri və ya 
trayektoriyası) verilmişdir.  
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                      Şəkil III. 28                                
 

 
Şəkil III. 29 
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 III. 28 şəklindən görünür ki, müxtəlif karbohidrogenlər üçün 
kritik nöqtələrin  trayektoriyası xarakter etibarilə eynidir. CH4 işarəsi 
ilə solda gostərilən nöqtə təmiz metanın kritik parametrinə uyğun 
gəlir. Hər bir əyri sağ tərəfdə ikinci daha ağır karbohidrogen 
komponentinin kritik halına uyğun nöqtədə qurtarır. Onların arasında 
isə metan ilə ikinci komponentin müxtəlif miqdarına uyğun 
qarışıqların kritik nöqtələri yerləşir. Bütn hallarda qarışığın 
tərkibində daha ağır karbohidrogenlərin artması ilə kritik təzyiq əvvəl 
artaraq özünün maksimum qiymətinə çatır, sonra isə azalır. Eyni bir 
temperaturda ağır komponentin molekulyar çəkisi artdıqca da kritik 
təzyiq artır və əyrinin xarakteri ikinci komponentin kritik 
parametrləri ilə müəyyən edilir (aromatik karbohidrogenlərin kritik 
əyriləri bir qədər başqa xarakter daşıyır; belə ki, onlar başqa əyrilərlə 
kəsişir, bax: şəkil III. 16.). Bu o deməkdir ki, sistemin ikinci ağır 
hissəsinin molekulyar çəkisini bilməklə, verilmiş qarışığa uyğun 
sistemin kritik nöqtələr əyrisini təyin etmək olar. Ancaq bunu nəzərə 
almaq lazımdır ki, izoparafin və naften karbohidrogenləri öz normal 
analoqları ilə eyni molekulyar çəkidə normal parafin sıralı 
karbohidrogenlərin kritik təzyiq və temperaturundan fərqli kritik 
parametrlərdə olur. Çünki izoparafinlərin kritik əyrilərinə fiktiv və ya 
ekvivalent molekulyar çəkili normal quruluşu karbohidrogenlərə aid 
olan əyrilər kimi baxılır. Məsələn, III. 16 şəklindən görünür ki, 
metan qarışığına uyğun əyri (molekulyar çəkisi 58, 12), molekulyar 
çəkisi təxminən 48 olan fiktiv parafinli karbohidrogen ilə metan 
qarışığının kritik nöqtələrinin dönən yerində yerləşir. Bu qiymət, 
izobutan üçün ekvivalent molekul çəkisi sayılır. Kondensatın 
tərkibində tez-tez rast gəlinən izoparafinli, və aromatik 
karbohidrogenlərin tez təyin edilməsi üçün xüsusi diaqramlar 
qurulmuşdur.  
 Aydındır ki, parafin sıralı karbohidrogenlərin ekvivalent 
çəkiləri onların həqiqi molekulyar çəkilərinə bərabər olur.  
 Yuxarıda göstərilən qaydaya əsasən əgər qarışıq 
çoxkomponentlidirsə, aşağıdakı ifadənin köməyi ilə ən əvvəl 
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mürəkkəb komponentin (C2+ yüksək) orta ekvivalent molekullar 
çəkisi təyin edilir:  
     Me= g1Mel,     (III. 1)  
 
burada g1-ikinci komponentin tərkibinə daxil olan 
karbohidrogenlərin çəki konsentrasiyası; Mel-onların ekvivalent 
molekulyar çəkisidir.  
 Ekvivalent molekulyar Me çəkinin qiymətinə görə III. 28 
şəklində sadə interpolyasiya ilə baxılan qarışığın kritik əyrisi qeyd 
edilir. Bu əyri üzərində də baxılan karbohidrogen qarışığının kritik 
nöqtələri yerləşmiş olacaqdır. Konkret ilaraq əyrinin vəziyyəti 
qarışığın kritik temperaturunun (Tkp) qiymətindən asılı olacaqdır.  
         
     Tkp=Tпk+ T    (III. 2)  
     Tпk= Ni Tkpi,    (III. 3)  
 
Burada Tпk-psevdokritik temperatur;  T-təcrübə məlumatları 
əsasında təyin olunan, həqiqi kritik və psevdokritik temperaturlar 
arasındakı fərqə düzəliş; Ni-qarışığa daxil olan komponentlərin mol 
konsentrasiyaları; Tkpi-komponentlərin kritik temperaturlarıdır.  
   T düzəlişinin nəzərə alınmasının zəruriyyəti psevdokritik 
temperaturun həqiqi kritik temperaturdan qiymətcə fərqli olması ilə 
əlaqədardır. Metanla qarışın karbohidrogenin molekulyar çəkisi 
artdıqca həqiqi kritik temperaturun qiymətinin psevdokritik 
temperaturdan fərqlənməsi artır. III. 30 şəklində kritik ilə 
psevdokratik temperaturlar fərqinin qarışıqda metanın mol 
miqdarından asılı dəyişmə asılılıqlarlı göstərilmişdir.  
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Şəkil III. 30 
 
 Kritik temperaturu təyin etdikdə ikinci mürəkkəb komponentin 
tərkibinin xarakteristikası kimi, qarışığa daxil olan komponentlərin 
məlum mol konsentrasiyalarına görə hesablanmış orta (və ya fərz 
olunan) molekulyar çəkisinin götürülməsi lazımdır:  
 
   ,....2211 iMiNnNnMMNMNM   (III. 4)  
burada Mi-i komponentinin nisbi molekulyar çəkisidir.  
 Nəticə etibarilə, göstərilən üsulla çoxkomponentli 
karbohidrogen qarışığının kritik temperaturu aşağıdakı ardıcıllıqla 
təyin edilir:  
 1) (III. 3) ifadəsi ilə qarışığın psevdokritik temperaturu 
hesablanır;  
 2) qarışığın şərti olaraq iki komponentə ayırıb (metan və C2+ 
qalanlar), (III. 4) ifadəsi ilə ikinci-mürəkkəb komponentin 
molekulyar çəkisi hesablanır. Qeyd etmək lazımdır ki, azot qarışığın 
birinci komponentinə aid edilir.  
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 3) III. 30 şəklindəki əyrilərdən istifadə edib, həqiqi kritik 
temperaturun psevdokritikdən fərqlənməsi T təyin edilir (qarışıqda 
ikinci mürəkəb C2+ komponentinin mol miqdarı və onun molekulyar 
M çəkisinə görə).  
 M molekul çəkisinin hesablanmış qiyməti III. 30 şəklində 
göstərilən qiyməti ilə üst-üstə düşməzsə, T-nin qiyməti ikinci 
mürəkkəb komponentin molekulyar çəkisi və onun qarışıqda mol 
hissəsinə görə sadə interpolyasiya üsulu ilə tapılır.  
 Məsələn, verilmiş tərkibdə təbii qaz və butan qarışığı üçün 
kritik və temperaturun tapılmasına baxaq. Tutaq ki, butanda təbii 
qazın mol hissəsi:  
 
   N2=0,003;   CO2=0,0035;  C1=0,6524;  
   C2=0,0298;    C3=0,0113; C4=0,3.  
 
 Qarışığın psevdokritik temperaturunun, ikinci C2+ mürəkkəb 
komponentin molekulyar çəki sinin hesablanmış qiymətləri III. 1 
cədvəlində verilmişdir.  
         
        Cədvəl III.1 
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Etan 
Propan  
Butan 
Etan + 
Ağır 
hissələr 

0,65
24 
0,02
98 
0,01
13 
0,30
00 
 
0,34
11 
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127,5
00 
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0,498 
17,936 
 
18,830 

0,0169 
0,5904 
 
0,6376 

1 
0,74
5 
34,3
14 
 
35,9
7 

 
 Qarışığın psevdokritik temperaturu  
 
    Tпк=  NiT

kpi=266,82 K 
C2+ komponentin molekulyar çəkisi     

    28,55
3411,0

3,18
2CM  

C2+ komponentin orta molekulyar çəkisi     
    48,566376,0:97,35

2CeM  

 III.30 şəklindən qarışıqda C2+  miqdarının 0,3411 mol     
 hissəsi və 2CM =55,28-ə görə T –nin qiyməti təyin 
edilir.Qrafikdən        
          
   M =58,12 olduqda T=60  
   M =44,09 olduqda T=33,5 
      M =55,28 üçün T=54,6. 
 

Qarışığın kritik temperaturu belə tapılır:  
 
  Tпк= NiTkpi+ T=266,8+54,6=321,4 K 
və ya  
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    tkp=48,4 C 
III. 28 şəklindən kritik təzyiqin qiyməti tapılır:  
 
  tkp=48,4 C və MeC2+=56,48 olduqda  
  tkp=48,4 C və Me=58,12 üçün pkp=13,3 MPa 
  tkp=48,4 C və Me=44,09 üçün pkp=8,95 MPa 

           Me=56,48 olduqda pkp=12,59 MPa 
 
 Lay qazının tərkibində əksər hallarda azot olduğundan III. 28 
şəklində həmçinin azot-metan (1)nvə azot-metan (2) üçün də əyrilər 
göstərilmişdir. Bu əyrilərin köməyi ilə tərkibində azot olan qarışıq 
üçün də kritik əyrinin qurmaq olar. Azot-metan qarışığı üçün kritik 
əyri üzərindəki rəqəmlər, tərkibində metan olan qarışıqdakı azotun 
mol hissəsinə uyğundur. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, qarışığı iki 
şərti komponentə ayırdıqda azot birinci komponentə aid edilir.  
 Belə binar qarışığın sol başlanğıc nöqtəsi azot-metan əyrisində 
başlayır; onun vəziyyəti isə birinci kimpinentdə olan azotun mol 
hissəsindən asılı olaraq təyin edilir.  
 

 
§ 6. Faza müvazinət konstantları və onların 

təyin edilməsi 
 

 Baxılan komponentin qaz fazasındakı mol konsentrasiyasının 
(Y1) onun maye fazasındakı mol konsentrasiyasına (Xi) olan nisbətinə 
faza müvazinət konstantası deyilir.  
 

     .
iX
iY

K      (III. 5)  

 Faza müvazinət konstantlarından müvazinət vəziyyətində 
çoxkomponentli qarışığın maye və qaza ayrılmasının 
hesablanmasında istifadə edilir.  
 Çoxkomponentli qarışığın komponentinin faza müvazinət 
konstantası təzyiq, temperatur və tərkibdən asılıdır. Qaz fazasında 
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ideal qaz, maye fazasına isə ideal məhlul kimi baxılması mümkün 
olan kiçik təzyiqlərdə, maye halında olan karbohidrogen komponenti 
üçün belə bir şəraitdə tarazlıq konstantası Raul-Dalton qanunu ilə 
ifadə olunur:  
 

     ,
p
oip

iK    (III. 6)  

 
burada poi-baxılan temperaturda i komponentinin buxar elastikliyi; p-
ümumi təzyiqdir.  
 Yuxarıda baxılan şəraitdə təmiz halda qaz fazasında olan 
karbohidrogen komponenti üçün tarazlıq konstantası Henri-Dalton 
qanunu ilə ifadə edilə bilər:  

     ,
p
oiK

iK    (III. 7)  

burada Koi-i komponenti üçün Henri həllolma əmsalıdır.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, (III. 6) və (III. 7) ifadələri ilə tarazlıq 
konstantlarının təyin edilməsi təzyiqin 0,3 0,4 MPa-dan böyük 
olmayan qiymətləri üçün öz doğrululuğunu saxlayır. Böyük 
təzyiqlərdə, uçuculiqdan istifadə edilərək tarazlıq kontantları tapılır:  
 

    
if

poif
iK  və ya 0

if
oiK

iK     

       
burada  fpoi-verilmiş temperaturda, doyma təzyiqində təmiz 
komponentin uçuculuğu, fi-verilmiş temperatur və ümumi təzyiqdə 
təmiz komponentin uçuculuğudur. 
         Uçuculuğun köməyi ilə tarazlıq konstantalarının təyini təzyiqin 
0,4 2,0 MPA həddində götürülür.Təzyiqin artması ilə,xüsüsən kritik 
zonada,komponentlərin qarşılıqlı təsirlərinin onların fazalarda 
paylanmasına təsiri böyükdür. 
  Bəzi tədqiqatçılar təcrübə nəticələri əsasında qarışığın 
tərkibinin tarazlıq konstantalarına təsirini göstərən empirik 
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düzəlişlərdən istifadə etmək təşəbbüsündə olmuşlar.Lakin belə 
düzəlişlər müəyyən təzyiq və temperatur həddində,bəzi qarışıqlarda 
təzyiq və temperaturlar üçün isə tamamilə yarıtmaz nəticələr verir. 
  Hazırda faza tarazlıq konstantaları iki istiqamətdə təyin 
edilir.Birinci istiqamətin əsasını maye və qaz halını ifadə edən 
tənlikdən istifadə olunması təşkil edir.Burada tarazlıq konstantası 
komponentin maye və qaz fazalarındakı uçuculuqlarının nisbəti ilə 
təyin edilir: 

     
iYV

if
iXL

if
iK

/

/     

 Müvazinət halında,baxılan komponentin maye ( L
if ) və qaz 

( V
if ) fazasındakı uçuculuğu bərabər olduğundan (f L

i =f V
i ) onların 

qimətlərini Ki=Yi/Xi ifadəsində yerinə yazsaq,bərabərlik pozulmaz. 
 Beləliklə,baxilan komponent üçün tarazliq konstantalarının 
təyini,onun maye və qaz fazalarındakı uçuculuğunun təyinindən 
ibarət olur.Uçuculuğun tərkibdən asılılığı isə onun, fazaların orta mol 
qaynama temperaturu (Bv və BL) ilə ifadə olunması vasitəsilə başa 
çatdırılır və aşağıdakı ifadədən təyin edilir:    
     BV= iBiY  
                                                                  BL = iBiY    
  burada Bi-baxılan karbohidrogenin normal qaynama 
temperaturu,BV,BL-uyğun surətdə,maye və qaz fazalarının orta mol 
qaynama temperaturudur.      
 Hal tənliyi əsasında orta mol qaynama temperaturunun-
160 80 C həddində təzyiqin 0,1 25,0 MPa və temperaturun-70 -dən 
+200 C-dək qiymətləri üçün qrafik yığımları 
hazırlanmışdır.Qrafiklər 
metan,etan,etilen,propilen,propan,izobutan,izobutilen,izopentan,n-
pentan,n-heksan və n-heptan üçün qurulmuşdur.Hər bir qrafik 
təzyiqin müəyyən qiyməti üçün qurularaq,verilmiş temperaturda 
fazanın orta mol qaynama temperaturundan asılı olaraq qaz və maye 
fazasında uçuculuq əmsalının tapılmasına imkan verir.  
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 Bu qrafiklər ilə hesablama apardıqda L/V nisbəti və fazalardan 
birinin orta mol qaynama temperaturu verilməlidir.Qarışığın orta mol 
qaynama temperaturu BQ, fazanın orta mol qaynama temperaturu ilə 
aşağıdakı asılıliqla əlaqələndirilir ( burada L komponentin maye V  
isə qaz fazasında mol sayıdır):     

    BQ=
1/

/

VL

VBVL
L

B
    

 Fazalardan birinin verilmiş orta mol qaynama temperaturuna 
görə digər fazanın orta mol qaynama temperaturu və ən nəhayət, 
verilmiş təzyiq və temperatur üçün müvazinət konstantaları təyin 
edilir, Sonra isə konsentrasiya tənliyi ilə hesablama 
aparılır.Hesablama ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə o vaxtadək aparılır ki, 
verilmiş qiymətlər hesablamadan alınan qiymətlər ilə üst-üstə 
düşmüş olsun.Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsulla hesablama yorucu 
olmaqla xeyli vaxt tələb edir.      
 Bunu nəzərə alaraq, hesablamanın sadələşdirilməsi üçün bəzi 
təkliflər irəli sürülmüşdür.Bu məqsədlə hər təzyiq üçün qurulan 
qrafiklər, verilmiş komponentin maye və qaz fazasında uçuculuğun 
funksiyalarını tapmağa imkan verən diaqramlarla əvəz 
edilmişdir.Uçuculuq funksiyaları-maye fazası üçün A=fL/pX,qaz 
fazası üçün isə B=pY/fV  kimi işarə edilmişdir.Göstərilən funksiyalar 
uçuculuğun təzyiqə,komponentin maye və qaz fazasındakı 
konsentrasiyasına olan nisbətini ifadə edir. Uyğun olaraq müvazinət 
konstantası K=AB kimi tapılır.     
 Yuxarıda qeyd olunan hər bir karbohidrogen üçün verilmiş 
təzyiq (0,1 7,0 MPa-dək) və (-100 200 C) temperaturda fazanın 
orta mol qaynama temperaturuna görə A və B-ni tapmaq üçün iki 
asılılıq qurulmuşdur.       
 Bundan əlavə, göstərilən karbohidrogen komponentləri üçün 
baxılan təzyiq və temperaturda ideal tarazlıq konstantaları tapmaq 
üçün xüsusi nomoqramlar da qurulmuşdur.    
 Bu üsul ilə hesablama aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır.verilmiş 
təzyiq və temperatura görə ideal faza müvazinət konstantaları tapılır  
və konsentrasiya (III.11)-(II.12) tənliyindən fazaların tərkibləri təyin 
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edilir.Fazaların tərkiblərinə görə onların orta mol qaynama 
temperaturları və bunlara görə onların orta mol qaynama 
temperaturları və bunlara görə də A və B əmsalları tapılaraq faza 
konstantaları hesablanır. Sonra isə yenidən, konsentrasiya tənlikləri 
ilə hesablama aparılır, fazaların tərkibi, orta mol qaynama 
temperaturları və s. tapılır. Hesablama, qəbul olunan orta mol 
temperaturu, hesablamadan tapılan qiymətə bərabər olana qədər 
təkrar olunur.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul parafin sıralı karbohidrogenlər 
üçün tətbiq edilə bilər. Belə ki, bu üsulu naften və aromatik 
karbohidrogenlərə tətbiq etdikdə hesablama dəqiqliyi xeyli azalır 
(xətalar 30% və çox olur).  
 Ikinci istiqamət-binar, üçlü və çoxkomponentli karbohidrogen 
qarışıqları üçün eksperimental yol ilə alınmış faza müvazinət 
materialları əsasında qurulmuş qrafiki asılılıqlar vasitəsilə faza 
konstantlarının təyinidir. Bu üsul əsas etibarilə tərkibin faza 
müvazinətinə təsirini ifadə edən eyniləşmə təzyiqdən asılı olaraq 
müvazinət konstantının tapılmasına əsaslanır.  
 III. 31 şəkilində kiçik həcmi genişlənməyə malik nefti təşkil 
edən müxtəlif karbohidrogenlər üçün K=(p) asılılıqları 
göstərilmişdir.  
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     Şəkil III. 31 
 
 Şəkildə 1-7 əyriləri uyğun olaraq metan, etan propan, pentan, 
heksan, heptan və  daha yüksək komponentləri xarakterizə edir. 
Şəkildən görünür ki, hər bir komponent üçün təzyiqin iki qiymətində 
müvazinət konstantası K=1 olur. Bunlardan biri-onların, sağ tərəfdə 
bir nöqtədə görüşməsinə uyğun təzyiqdir, digəri isə komponentin 
doymuş buxar təzyiqinə uyğundur. K=K(p) əyrilərinin K=1 
nöqtəsində düşməsinə uyğun təzyiqə eyniləşmə təzyiqi deyilir.  
 Əgər K=K(p) asılılığı qarışığın kritik temperaturunda 
çıxarılıbsa, onda eyniləşmə tızyiqi də kritik təzyiqə bərabər 
olacaqdır. Başqa temperaturlarda isə eyniləşmə, şərti olacaqdır. Katsa 
görə əksər neftlər üçün onların bütün komponentlərinin faza 
müvazinət konstantlarının eyni və vahidə bərabər olan vəziyyətinə 
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uyğun şərti eyniləşmə təzyiqinin qiyməti 35,5-35,0 MPa arasında 
dəyişir.  
 Kiçik təzyiq və temperaturlarda karbohidrogenlərin faza 
müvazinət konstantlarının qiyməti onların tərkibindən az asılıolur.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, müvazinət konstantlarının eyniləşmiş 
təzyiqə görə təyini ən geniş yayılmış üsuldur. Yuxarıda qeyd 
olunduğu kimi, təcrübə tədqiqatları əsasında sübut olunmuşdur ki, 
hətta müxtəlif tərkibə malik qarışıqlarda belə, baxılan komponentin 
eyni bir eyniləşmə təzyiqində müvazinət konstantları bərabər olur. 
Bu məqsədlə metandan başlanmış dekana kimi karbohidrogenlərin 
müvazinət konstantlarını tapmaq üçün xüsusi atlaslar buraxılmışdır.  
 
 
     

§ 7. Karbohidrogen qarışıqları üçün 
eyniləşmə təzyiqinin təyin edilməsi 

 
 Qarışığın tərkibinin müvazinət konstantasına təsiri eyniləşmə 
təzyiq vasitəsilə öyrənilir. Təcrübə nəticələri göstərmişdir ki, 
tərkibindən asılı olmayaraq eyniləşmə təzyiqi bərabər olan 
qarışıqlarda, baxılan komponent eyni təzyiq və temperaturda təxmini 
olaraq eyni müvazinət konstantasına malik olur. Belə ki, eyniləşmə 
təzyiqlərinin bərabərliyi iki müxtəlif karbohidrogen sisteminin bir-
birinə oxşar olmasını təmin edir.  
 Bu baxımdan verilmiş təzyiq və temperaturda müvazinət 
konstantasının tapılması məsələsi, həmin temperaturda 
karbohidrogen sistemi üçün eyniləşmə təzyiqinin tapılmasından 
ibarətdir. Sonra isə məlum olan eyniləşmə təzyiqinə uyğun xüsusi 
atlaslardan istifadə edərək, verilmiş təzyiq və temperaturda 
müvazinət konstantası tapılır.  
 Eyniləşmə təzyiqinin təyini üçün müxtəlif üsullar məlumdur. 
Məsələn, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, çoxkomponentli 
karbohidrogen sistemə binar sistem kimi (metan+mürəkkəb 
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komponent) baxılır. Belə binar sistemin eyniləşmə təzyiqi kritik 
temperatura uyğun gələn kritik təzyiqə bərabər götürülür.  
 Bildiyimiz kimi, mürəkkəb quruluşlu parafin, izoparafin və 
naften əsaslı karbohidrogenlər qarışığı üçün momolekulyar çəki, onu 
təşkil edən komponentlərin ekvivalent molekulyar çəkiləri ilə 
aşağıdakı ifadədən tapıla bilər:  
 
     Me= g1Mei.    (III. 8)  
 
burada gi-qarışığın ağır hissəsində i komponentinin çəki 
konsentrasiyası;  Mei-bu komponentin ekvivalent molekulyar 
çəkisidir.  
 Molekulyar çəkisi Mi olan normal parafin sıralı karbohidrogen 
üçün Mei= Mi  Me təyin edildikdən sonra (bax: şəkil III. 28) 
interpolyasiya üsulu ilə eyniləşmə təzyiqi təyinedilir. Məsələn, 71 C 

temperaturda konsentrasiyası 6,0
104

10

xx

x olan metan-butan-dekan 

qarışığı üçün eyniləşmə təzyiqinin tapılmasına baxaq (x10-dekanın 
mol hissəsi, x4-butanın mol hissəsi).  
 Metanı nəzərə almadan qarışığın orta molekulyar çəkisini 
tapaq:  
    M  =0,4 58,12+0,6 142,28=108,64. 
 
 Dekan və butanın qarışıqda çəki hissələrini tapaq:  
 

    .214,0
64,108

25,23
4g  

    .786,0
64,108

37,85
10g  

 Mürəkkəb komponentin ekvivalent molekulyar çəkisini təyin 
edək:  

Me=0,214 58,12+0,786 142,28=124,27. 
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 Me=124,27 və t=71 C-yə görə interpolyasiyanın köməyi ilə III. 
28 şəklindən Peyni=30,1 MPa tapılır. 
 Göstərilən üsuldan istifadə edərək, müvazinət konstantasının 
təyini, tərkibi təşkil edən komponentlər məlum olan yüngül 
karbohidrogen qarışığının faza keçid prosesinin hesablanmasında 
istifadə edilir.  
 Qaz-neft və qaz-kondensat qarışığı tərkibləri mürəkkəb 
olduğundan, bu üsulun maye və qazın müvazinətli ayrılmasının 
hesablanmasına tətbiqini çətinləşdirir. Lakin təqribi hesablamalar 
aparılır. Bunun üçün fərz edilir ki, mürəkkəb sistem az sayda 
komponentlərdən ibarətdir. Sonuncu komponent kimi “C7+, yəni 
bütün yerdə qalan ağır komponentlər” qəbul edilir. bu hissə sistemin 
ən kiçik uçucu komponenti kimi qəbul olunur.  
 Belə kobud yaxınlaşmada hesablamanın nəticələri faktiki 
nəticələrdən fərqlənir. C7+ hissəsi üçün faza müvazinət konstantası, 
bu fraksiyanın öz xassəsini, bütün sistemin tərkibini, təzyiq və 
temperaturunu nəzərə alaraq təyin edilir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, C7+ hissəsi üçün normal heptanın 
müvazinət konstantası götürülən hallarda hesablamanın nəticələri 
bəzi hallarda təcrübəyə uyğun gəlir. C7+ fraksiyası  üçün normal 
nonanın müvazinət konstantası götürülsə, belə halda hesablama 
nəticəsi göstərir ki, yüksək təzyiqlərdə sistem bəzən qaz halına deyil 
(eksperiment materialına əsasən), maye halına keçir. Odur ki, C7+ 
fraksiyası üçün müvazinət konstantasının seçilməsi barəsində təlimat 
verilməsi üçün külli miqdarda hesablama aparılmışdır.  
 Müəyyən edilmişdir ki, yuxarıda göstərilən müxtəlif üsullarla 
etandan başlamış heksan daxil olmaq şərtilə müvazinət 
konstantlarının təyinində (5 10)% xətaya yol verilir. Metan üçün isə 
xəta 30%-dən böyük olur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, eyni 
təzyiq, temperatur və eyniləşmə təzyiqində qarışığın tərkibindən asılı 
olaraq metan üçün müvazinət konstantası fərqlənir. Bu səbəbdən 
müxtəlif tərkibli qarışıq sistemlərdən ötrü metanın müvazinət 
konstantasının təyini üçün xüsusi üsullar təklif edilmişdir.  
 



263 
 

§ 8. Çoxkomponentli sistemlərdə faza keçid 
proseslərinin hesablanması 

 
 Çoxkomponentli qarışıqlarda müvazinətli faza keçid 
proseslərinin hesablanması tarazlıq konstantlarının köməyi ilə 
aparılır.  
 Qarışığın ilk halda mol sayını –F; müvazinətli vəziyyətdə 
buxar fazasında (qaz) mol sayını V; maye fazasında mol sayını L; i 
komponentinin ilk halda qarışıqda mol sayını zi; mayedə xi və buxar 
fazasında Yi ilə işarə edək.  
 Müvazinət halında i komponenti üçün tarazlıq konstantası  
    

     iK
tX
iY     (III. 9)  

 
olur. Ümumi material balans tənliyinə görə F=L+V olmalıdır.  
 I komponenti üçün balans tənliyi isə belə olacaqdır:  
 
 
     ZiF=xiL+YiV.    (III. 10)  
 
 
 Tarazlıq konstantasının ifadəsində (III. 9) Xi-ni (III. 10) 
ifadəsində yerinə yazsaq;  
   

     .ViYL
iK
iY

Fiz  

 
 Buradan yazmaq olar:  

   
V

F

iK
V

L
iziK

iK
V

L

iK

V

Fiz

V
iK

L

Ftz
iY  
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F=1 qiymətində, yəni ilk vəziyyətdə, qarışığı 1 mol qəbul etsək,  
 
     L+V=1  
və  

         .
1)1( ViK

iziK
iY   

 
Bütün komponentlər üçün  
 

    
n

i

n

i ViK
iKiz

iY
1 1

,1
)1(1

   (III. 11)  

Eyni qayda ilə yazmaq olar:  
 

     
n

i

n

i ViK
i

K
iz

iX
1 1

1
)1(

   (III. 12)  

 (III. 11)-(III. 12) ifadələri konsentrasiya tənlikləri adlanır. (III. 
11) və (III. 12) konsentrasiya tənlikləri vasitəsilə hesablama ardıcıl 
yaxınlaşma üsulu ilə aparılır. Hesablama üçün ilk haldakı qarışığın zi 
komponentlərinə görə tərkibi və hər komponent üçün Ki tarazlıq 
konstantları məlum olmalıdır.  
 Misal olaraq qaz-kondensat yatağının işlənməsində baş verən 
bəzi proseslərin hesablanmasına baxaq.  
 

1. Qaz-kondensat yatağının tükənməyə 
işləmə prosesinin hesablanması 

    
           Məlumdur ki, qaz-kondensat yataqları tükənməyə işlədikdə 
laydan fasiləsiz olaraq qaz fazasının yer üzərinə çıxarılması 
nəticəsində lay təzyiqi zamandan asılı olaraq fasiləsiz azalır. Lay 
təzyiqinin ardıcıl azalması hesabına sistemdə kondensləşmə 
hadisəsi, yəni qaz fazasından maye kondensatın ayrılıb məsaməli 
mühitdə çökməsi halı baş verir. Bu proses nəticəsində qaz və 
maye fazalarının tərkibləri də fasiləsiz olaraq dəyişir.  
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     Ədəbiyyatda belə məsələnin riyazi həlli verilmişdir. 
Material balans tənliyindən istifadə edib, qaz-kondensat 
sisteminin i komponenti üçün diferensial kondensləşmə prosesini 
ifadə edən tənliyi yazmaq olar:  
 

    dNiY
N

ГLNiXГVNiYNiz
00   (III. 13)  

 
     Tənlikdə zi, Yi, Xi-baxılan komponentin uyğun olaraq, 
qarışığın ilk vəziyyətində, qaz və maye fazalarındakı mol 
konsentrasiyası; N0-qarışığın ilk vəziyyətində molların sayı; N-
qazfazasından çıxarılan molların sayı, Nг-laydan N mol qaz 
çıxarıldıqdan sonra orada qalan maye və qaz mol saylarının cəmi; 
Yi—çıxarılacaq qazda i komponentinin mol hissəsidir (zi-dən Yi 
həddinə kimi dəyişir).  
      (III. 13) tənliyinin sol tərəfi ilk halda qarışıqdakı i 
komponentinin miqdarı, sağ tərəfi isə birinci toplanan i 
komponentinin qaz, ikinci toplanan maye və üçüncü toplanan isə 
laydan çıxarılan hissəsinin miqdarıdır.  
  (III. 13) tənliyinə müvazinət konstantasını daxil etsək, yəni 
Xi-ni Yi/Ki ilə əvəz etsək, həmçinin L=1-V və Nг=N0-N- olduğunu 
nəzərə alaraq hər tərəfi N0-a bölsək, aşağıdakı ifadəni alarıq:  
 

   dNiY
N

NiK
iKV

N

N
iYiz

00

11)1(

0
1  (III. 14)  

n komponentdən ibarət sistem üçün n sayda (III. 14) tənliyi 
olacaqdır; yəni i ardıcıl olaraq 1-dən n-ə kimi qiymətlər 
alacaqdır. Bu sistem tənlikləri aşağıdakı asılılıqla bir-birilə 
bağlıdır:  
     

n

i
Y

1
.11   

 Yatağın tükənməyə işlənməsində onun həcmi sabit 
qaldığından aşağıdakı balans tənliyi son ifadə olacaqdır:  
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    ,
)1(

)1(848

tРм

мМГNV

p

TГzVN
  (III. 15)  

 

burada 
0

848
00

p

TNz
- sistemin ilk vəziyyətindəki həcmi; z-ilk 

vəziyyətdə laydan N  mol qaz çıxarıldıqdan sonra lay təzyiqinə 
uyğun sistemin sıxılma əmsalı; p0, p-ilk və N qədər qaz 
çıxarılandan sonra lay təzyiqinin qiyməti; Mм-maye fazasının p 
təzyiqində molekulçəkisi; м (p,t)-maye fazasının sıxlığıdır 
(xüsusi cədvəl və analitik ifadələrdən tapılır).  
 (III. 15) tənliyinin sağ tərəfindəki birinci toplanan sabit  
həcmindəki qaz fazasının, ikinci toplanan isə maye fazasının cari 
həcmlərini ifadə edir.  
 (III. 15) ifadəsində Nг=N0-N  yazıb, hər tərəfi N0-a bölsək, 
aşağıdakı tənliyi alarıq:  
 

   
),(
0

1)1(
0

18,84

0 tpм

мM
N

N
V

p

N

N
TzV

N
 (III. 16)  

 (III. 14)-(III. 16) tənliklər sistemini birlikdə həll etdikdə 
Yi=Yi (p, tərkib)т və p=p (N , tərkib)г, axtarılan asılılıqları tapmaq 
olar. Bunun üçün Ki=Ki (p, tərkib)г, z=z(p, tərkib)т və м= м(p, 
tərkib) т asılılıqları verilən qaz-kondensat sisteminin tərkibindən 
asılı olaraq yuxarıda göstərilən üsullarla tapılır.  
 (III. 14)-(III. 16) tənlik sistemləri məlum riyazi üsullarla 
hesablayıcı maşınların köməyi ilə asanlıqla həll edilir. Tənliklər 
həllinin sadə yolu, işlənmə prosesini ardıcıl olaraq  j 
mərhələlərinə bölmək və hər mərhələ üçün tənlikləri həll 
etməkdən ibarətdir.  
 Tutaq ki, işlənmə prosesi m sayda mərhələlərlə bölünür,  
yəni j=1... m. Onda j mərhələsi üçün  
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2

1 j
iYj

iYj
iY    

 
qəbul etmək olar. Burada  1j

iY , ij
iY komponentinin j-1 

mərhələsinin axırında və j mərhələsindəki mol konsentrasiyasıdır.  
 Əgər hər mərhələdə laydan eyni qədər qaz alınmasını qəbul 
etsək, onda N =N0/m olacaqdır. Belə halda i komponentinin j 
mərhələsinin axırına uyğun qiymətini aşağıdakı ifadədən tapmaq 
olar:  
 

.
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1)1()1(

2
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(III. 17) ifadəsindən  
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 J mərhələsinin sonunda sistemin həcmi isə aşağıdakı 
ifadədən tapılır:  
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 Ilk yaxınlaşma ilə qəbul etmək olarki, birinci mərhələdə 
mayenin həcmi dəyişmir, yəni:  
 
     Vj-1=Vj və zj-1=zj  

və 
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     .1

1

jp
jm

jmjp  

 Təzyiqin bu qiymətinə əsasən j
iK  faza konstantasını tapmaq 

olar. Eyniləşmə təzyiqi isi j-1 mərhələsinin sonundakı maye 
fazasının tərkibinə görə təyin edilir. j

iK  qiymətini (III. 18) 
tənliyində yazamaqla onun həllindən Vj, j

iY , j
iX  tapılır.  Qaz və 

maye fazalarının tərkibindən asılı olaraq ),(,, tpMz j
м

j
м

j  tapılır. 
Sonra isə təzyiqin ikinci yaxınlaşma ilə pj+1 qiyməti tapılaraq 
hesablama yuxarıdakı qayda ilə təkrar olunur.  
 

 
2. Maye kondensatının bir hissəsinin çıxarılması 
ilə aparılan qaz-kondensat yatağının tükənməyə 

işlənməsinin hesablanması 
 
 Qaz-kondensat yatağının qaz fazasından N  qədər qaz, maye 
şəklində çökmüş kondensat fazasından isə X1  qədər maye 
çıxarılan halına uyğun tükənməyə işlənmə prosesinin 
hesablanmasına baxaq. Bu hal üçün proses aşağıdakı material-
balans tənliyi ifadə olunacaqdır:  
 

 ,1001
мdNiX

мN
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ГN
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ГГ   (III. 20)  

 
burada мГ NN ,  -laydan uyğun olaraq qaz və maye fazalarından 
çıxarılan molların sayı; X1- -layın maye fazasından çıxarılan i 
komponentinin konsentrasiyasıdır.  
 Məsələnin həlli üçün əvvəlcədən çıxarılan mayenin çıxarılan 
qaza nisbətən mol hissəsi ( ) məlum olmalıdır. Bu halda tənlikdə 
N0=1, VVNN Гм )1( qəbul etməklə dəyişənlərin sayını 
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azaltmaq olur (
V

V1  çıxarılan qaza nisbətən çıxarılan mayenin 

mol hissəsidir).  
 Yuxarıda göstərilən qayda ilə (III. 20) tənliyində  
 
   мГ

Гiii NNNNVLKYX 0;1;/   
yazıb, hər tərəfi N0-a bölsək, Yi-ni tapmaq üçün ifadə alınar. 
Burada da n sayda tənliklər mövcud olacaqdır. Hesablamanın 
sadə olması üçün işlənmə prosesi j sayda ayrı-ayrı mərhələlərə 
bölünməlidir. Belə halda j mərhələsi üçün Yi-nin qiyməti 
aşağıdakı ifadədən tapılacaqdır:  
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 (III. 21)  

burada  

     .
1

jV

jVjj   

 Həcmin sabit qalmasını nəzərə alaraq, yazılan tənliklər 
sisteminiqapayan tənlik aşağıdakı kimi olacaqdır: 
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           (III. 21)-(III. 22) tənliklər sistemi yaxınlaşma üsulu ilə 
hesablayıcı maşınlar vasitəsilə asanlıqla həll olunur.  
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3. Qaz-kondensat yatağına qaz vurmaqla 
aparılan işlənmə prosesinin hesablanması 

 
 Kondensatı çox olan qaz-kondensat yataqlarının 
kondensatvermə əmsalını artırmaq məqsədilə laya arabir qaz 
vurmaqla onuntəzyiqinin müəyyən səviyyədə  saxlanılması 
əhəmiyyət kəsb edir.  
 Burada çoxlu hallar ola bilər. Məsələn, işlənmənin ilk 
dövründən başlayaraq, laya oradan alınan qazın bir hissəsi vurula 
bilər, yaxud yataq ən əvvəl müəyyən dövrə qədər tükənməyə, sonra 
isə laya qaz vurulması ilə işlənilə bilər.  
 Hər iki halda laya vurulan qaz, çökmüş maye kondensatı 
sıxışdırmaqla bərabər, onun müəyyən miqdarını özündə həll 
edəcəkdir. Bu səbəbdən kondensat itkisi azalacaqdır.  
 Çökmüş kondensatın laya vurulan qazın miqdarından və 
təzyiqindən asılı olaraq qaz fazasına keçən hissəsini müəyyən etmək 
məqsədilə aşağıdakı məsələyə baxmaq olar. Tutaq ki, çıxarılan  qazın 
bir hissəsi laya vurulur və o, laydakı qaz ilə müvazinətin pozulması 
şərtilə tam qarışır. Belə hal üçün (III. 13) tənliyi aşağıdakı şəkildə 
olacaqdır:  
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ГLNiXГVNiYNiYNiz   (III. 23)  

 
burada Yi+-vurulan qazda i komponentinin mol hissəsi; -laydan 
çıxarılan qaza nisbətən vurulan qazın mol hissəsidir.  
 Yuxarıda göstərilən qaydaya əsasən hesablama üçün aşağıdakı 
tənlikləri yazmaq olar:  
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 (III. 24)-(III. 25) tənlikləri ilə hesablama yuxarıda qeyd olunan 
ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə elektron hesablama maşınlarında 
asanlıqla yerinə yetirilir.  
 Əgər qazın vurulmasında birinci mərhələdə deyil, j 
mərhələsində başlanılarsa, onda (III. 24)-(III. 25) tənlikləri ilə j-1 
mərhələsi üçün =0, yəni diferensial kondensləşmə prosesi 
hesablanır. Əgər j mərhələsində vurulan qazın miqdarı çıxarılan 
qazın miqdarına bərabərdirsə, onda =1 olacaqdır. Bu halda 
hesablama, vurulan qazın laydakı qaz fazası ilə ardıcıl qarışması kimi 
aparılır.  
 Ən əvvəl təzyiqin ilk qiymətindən qaz vurulan andakı 
qiymətinədək azalmasında baş verən faza keçid prosesləri hesablanır. 
Sonra isə ardıcıl olaraq vurulan qazın lay qazına qarışması prosesi 
hesablanır. Hesablama nəticəsində çıxarılan qazın tərkibi, yəni 
ondakı pentanın və daha yüksək hissələrin miqdarı, onların fraksiya 
tərkibləri təyin edilir. Çıxarılan qazın tərkibində kondensatın miqdarı 
isə hər mərhələnin sonuna görə tapılaraq, mərhələnin orta dövrünə 
aid edilir, yəni əhatə əmsalı 0,5 qəbul olunur.  
 Laydan kondensatın ən effektli çıxarılma üsulu lay təzyiqinin 
ilk qiymətdə saxlanılmasıdır. Bunun üçün işlənmənin ilk dövründən 
başlayaraq laydan çıxarılan qazın miqdarı qədər laya qaz 
vurulmalıdır. Bu üsul ədəbiyyatda Sayklinq prosesi adlanır.  
 Aparılan hesablamaların nəticələri əsasında müəyyən 
olunmuşdur ki, kondensatı çox olan qaz-kondensat yataqlarında 
kondensata görə layın verim əmsalını artırmaq üçün işlənmənin ilk 
dövrlərindən lay təzyiqinin qiymətini saxlamaq məqsədilə oraya 
propan-butan fraksiyaları ilə zəngin qaz vurmaq lazımdır. Belə qazın 
laya vurulmasında müəyyən şərait daxilində onun lay qazı ilə 
qarışması nəticəsində qaz-kondensat sisteminin kondensləşmə 
təzyiqinin qiyməti azalacaqdır. Deməli, kondensləşmə, lay təzyiqinin 
daha kiçik qiymətlərində baş verdiyindən, belə qazı təzyiqin düşməsi 
ilə də laya vurmaq olar. Təzyiqin (15 20) MPa-dan kiçik qiymətində 
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isə vurulan qazın tərkibinin quru olması,maye kondensatın layda 
yenidən qaz fazasına keçmə prosesini gücləndirir. Vurulan qazın 
tərkibində pentan və ondan ağır hissələr olmalıdır. Propan və butanın 
miqdarı isə 1%-dən çox olmamalıdır.  
 Əgər qaz-kondensat işlənməsinin sonunda, qazın yeraltı-
saxlanması məqsədilə istifadə olunması nəzərdə tutulubsa, onda lay 
təzyiqinin (5 10) MPa qədər düşməsinə yol vermək, sonra isə layda 
quru qazın dövranını yaratmaqla əlavə kondensatın çıxarılmasını 
təmin etmək olar. Quru qazın laya periodik vurulması, kondensatın 
xeyli hissəsinin və neftin yüngül fraksiyalarının qaz fazasına 
keçməsinə səbəb olur.     
 

 
§ 9. Qaz-kondensat sisteminin süzülməsinin 

qaz-hidrodinamik tədqiqində termodinamik 
modelin seçilməsi 

 
 Qeyd olunduğu kimi, təkcə qaz fazasının çıxarılması ilə 
aparılan qaz-kondensat yatağının işlənmə prosesi, diferensial 
kondensasiyaya daha çox yaxındır. Quyudibi zonada isə qaz 
fazasından ayrılıb maye şəklində çəkən kondensatla məsaməli 
mühitin doyma dərəcəsi, onun müvazinətli qiymətindən böyük olan 
halında maye kondensatın sərbəst hərəkəti baş verir. Belə halda 
quyudibi zonada baş verən kondensasiya kontaktlı prosesə uyğun 
olur. Belə ki, təzyiqin azalmasında sistemin tərkibi, demək olar ki, 
dəyişməz qalır. Təcrübi və hesablama tədqiqatlarının nəticələri 
göstərir ki, kontaktlı və diferensial kondensasiya proseslərində 
sistemin faza tərkibləri praktiki olaraq eyni olur. Bu səbəbdən 
çoxkomponentli qaz-kondensat sisteminin süzülməsinin qaz-
hidrodinamik tədqiqi əksər hallarda binar model əsasında aparılır. 
Yəni, mürəkkəb qaz-kondensat sistemi iki-qaz və kondensat, 
komponentləri ilə əvəz edilir. Bu təklifin düzgünlüyünün mümkün 
hallarına baxaq.  
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 Diferensial kondensasiyaya təxminən hər pillədə kontakt 
kondensasiya baş verən pilləvari yığımı kimi baxmaq olar. Bu halda 
qaz fazası sistemdən sabit təzyiqdə xaric edilir, yəni sistemin həcmi 
dəyişdirilir, sonra isə yenidən ilk həcmə gətirilir. Pillələrin sayını 
artırmaqla və bununla da hər pillədə təzyiqlər fərqini azaltmaqla 
pilləvarı təzyiqin azalması prosesini diferensial kondensasiya 
prosesinə yaxınlaşdırmaq olar.  
 Buna misal olaraq yüngül (1), orta (2) və kiçik uçuculuq (3) 
qabiliyyətinə malik olan üçkomponentli sistemə baxaq (şəkil III. 32).  
 

 
Şəkil III. 32 

 N nöqtəsi tərkibin p0 təzyiqindəki qaz fazasına uyğun ilk 
halını göstərir. Qaz fazası xaric edilmədən təzyiqin p1 qiymətinə 
düşməsinə uyğun (yəni kontaktlı kondensasiya) fazaların tərkiblərini 
C və D nöqtələri xarakterizə edir. Əgər qaz fazası ilk halda p0 
vəziyyətində sistemdən xaric edildikdən sonra yenidən sistem öz 
əvəlki-ilk həcminə gətirilsə, təzyiqin p1-ə bərabər halında, yenə də 
maye və qaz fazasının tərkibi C və D nöqtələri ilə xarakterizə 
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olunacaqdır, p1 təzyiqində ikinci dəfə qaz xaric edildikdən sonra 
sistem əvvəlki həcminə gətirilərkən onun təzyiqi  p2 olduqda 
fazaların tərkibləri L və M nöqtələri ilə o zaman xarakterizə 
olunacaqdır ki,  p1 təzyiqindən p2 təzyiqinə keçdikdə nodların 
istiqaməti dəyişməz qalsın. əgər nodların istiqaməti dəyişərsə, o 
zaman kontaktlı kondensasiyaya uyğun fazaların tərkibi L1 və M1, 
diferensial kondensasiyada isə L2 və M2 nöqtələri ilə xarakterizə 
olunacaqdır. Belə halda orta uçuculuğa malik kondensatın hər iki 
fazada miqdarı diferensial kondensasiya, kontaktlı kondensasiya 
nisbətən bir qədər çox olacaqdır.  
 Üçkomponentli və çoxkomponentli karbohidrogen qarışıqları 
üzərində aparılan təcrübə nəticələrinin təhlili göstərir ki, praktiki 
olaraq nodların istiqamətlərinin dəyişməsi normal buxarlanma 
zonasında, yəni kiçik təzyiqlərdə (5 7 MPa) baş verdiyindən, qaz-
kondensat yatağının işlənməsinə təsir göstərmir.  
 Beləliklə, təzyiqin  (5 7) MPa-dan böyük qiymətlərində 
kontaktlı və diferensial kondensasiyada praktiki olaraq fazaların 
tərkibi eyni qalır. Buna görə də qəbul etmək olar ki, lay təzyiqinin 
azalması ilə işlənmə prosesində (yəni layın tükənməyə işlənməsində) 
maye və qaz fazasının tərkibi, təzyiqin azalması üsulundan asılı 
olmayaraq diferensial və kontaktlı kondensasiyada eyni qalır.  
 Deməli, fazaların tərkibi və xassələri (sıxlıq, özlülük və s.) bir 
dəyişənin, yəni təzyiqin funksiyası kimi ifadə oluna bilər. faza 
qaydasına uyğun olaraq, sabit temperaturda verilən təzyiqə görə 
fazaların tərkibinin təyini mümkün olan binar sistem bu şərti ödəyir. 
Bu şərt, tükənməyə işlənən yataqlarda qaz-kondensat sistemlərinin 
süzülməsinin tədqiqində binar modelin qəbul edilməsinə imkan verir.  
 Lakin bu model şərtdir; belə ki, qaz-kondensat sisteminin 
ayrılmış iki mürəkkəb komponenti (ayrılması normal şəraitdə 
aparılan qaz və kondensat) baxılan təzyiqə müxtəlif tərkibə və 
xassələrə malik olur. Buna görə də fazaların tərkibi ancaq təzyiqdən 
asılı olan sistemlər üçün binar model yararlı sayıla bilər. Fazaların və 
komponentlərin xassələri təcrübi və ya hesablama yolu ilə təyin edilə 
bilər.  
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 Tükənməyə işləyən qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi ilə 
əlaqədar olan qaz-kondensat sisteminin süzülməsinin riyazi 
tədqiqatının qaz-hidrodinamik əsasları ilk dəfə Azərbaycan Neft və 
Kimya İnstitutunda dərsliyin müəllifləri tərifindən verilmişdir. 
Tədqiqatlar psevdobinar model əsasında aparılmışdır. Binar 
komponentlər kimi stabilləşmiş maye kondensat və qaz qəbul 
edilmişdir. Belə ki, birinci komponentin (qaz) həm qaz, həm də maye 
fazalarında, ikinci komponentin isə (kondensat) həm qaz, həm də 
sərbəst maye fazasında paylandığı qəbul edilmişdir.  
 Belə qoyuluşda qaz-kondensat sisteminin tükənməyə işləyən 
layda süzülməsinin diferensial tənlikləri, qazlı maye qarışığının 
süzülmə tənliklərinə analoji yazılır.  
 Laydan kondensatın çıxarılmasının artırmaq məqsədilə laya 
qazın vurulması halları üçün aparılan qaz-hidrodinamik 
hesablamalarda isə binar sistemdən istifadə edilməsi məqsədəuyğun 
sayıla bilməz. Belə hallarda ən azı üçkomponentli sistem modelindən 
istifadə edilməlidir.  
 
 
           ____________    
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IV  F Ə S İ L 
 

NEFT-QAZ-SU SÜXUR SİSTEMLƏRİNİN 
MOLEKULYAR-SƏTHİ XASSƏLƏRİ 

 
§1. Səthi gərilmə və səth enerjisi 

 
 Neftin quyu dibinə süzülməsi süxurla mayenin və ya iki 
müxtəlif mayenin təmas səthində baş verən səthi hadisələrdən də 
asılıdır.  
 Bu hadisəni aydınlaşdırmaq üçün şüşə qabı hər hansı maye 
ilə, məsələn, su ilə dolduraq (şəkil IV. 1).  
 

 
 

Şəkil IV. 1 
 
 Mayenin səthində hava ilə birlikdə maye (su) buxarı da 
olacaqdır. Məlumdur ki, mayenin sıxlığı onun öz buxarının 
sıxlığından çox böyükdür. Məsələn, otaq temperatirinda suyunsıxlığı, 
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onun doymuş buxarının sıxlığından 6 105 dəfə böyükdür. Buna görə 
də maye daxilindəki molekullar arasındakı məsafə molekulların 
ölçüləri həddində dəyişir və onların mayedəki qarşılıqlı molekullar 
təsir qüvvəsi f1, qaz və ya buxardakına nisbətən çox böyük olur. 
Havada olan maye molekulları arasındakı məsafə molekulların 
ölçüsünə görə çox böyük olduğundan bu molekulların qarşılıqlı 
təsirini f2 praktiki sıfra bərabər götürmək olar.  
 Maye daxilində götürülmüş A molekulu eyni adlı 
molekullarla əhatə olunduğundan bu molekula hər tərəfdən qiymətcə 
bərabər, istiqamətcə əks olan qüvvələr təsir edir və A molekulu 
müvazinətdə qalır. Hava-maye sərhədindəki molekullara bir-birinə 
bərabər olmayan f1 və f2 qüvvələri təsir edir (qalınlığı molekulların 
radiusuna bərabər olan molekul təbəqəsinə səth təbəqəsi deyilir). Ona 
görə də molekulyar təsir qüvvəsi (f1 - f2) maye səthindən onun 
həcminin daxilinə doğru yönəlir. Bu qüvvənin vahid səthə düşən 
qiymətinə mayenin daxili təzyiqi və ya molekulyar təzyiq deyilir. 
Molekulyar təzyiq mayelərin fiziki-kimyəvi xassələrindən asılı 
olaraq müxtəlif qiymətlər ala bilər. Məsələn, suyun daxili təzyiqi 
1100 MPa, spirtinki 240 MPa, efirinki 140 MPa və s.-dir.  
 Maye molekullarının maye həcmi daxilindən səth təbəqəsinə 
keçməsi üçün daxili təzyiqi dəf etməklə əlaqədar olan iş 
görülməlidir. Bu iş səth təbəqəsinə keçən molekulların enerjisinin 
artmasına sərf olunur. Deməli, səth təbəqəsindəki molekullar maye 
həcmindəki molekullara nisbətən artıq enerjiyə malikdir. Bu 
enerjinin mayenin vahid səthinə düşən qiymətinə xüsusi səth enerjisi 
deyilir.  
 Bu kəmiyyəti başqa cür də əsaslandırmaq olar. Səth 
təbəqəsinə nazik elastik qat kimi baxaq. Onda maye səthini 
böyütmək, yəni bu qatı dartmaq üçün onun perimetrinin hərbir 
nöqtəsində qüvvə tətbiq etmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq 
“xüsusi səth enerjisi” anlayışını, “səthi gərilmə” anlayışı ilə əvəz 
edirlər.  
 Beləliklə, səthi gərilmə, vahid ölçülü yeni səth yaratmaq üçün 
lazım olan işə bərabərdir.  
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 BV sistemində səthi gərilmə aşağıdakı ölçüyə malikdir:  
 

    .2 м

Н

м

С   

 
 Mayelər üçün xüsusi səth enerjisi ilə səthi gərilmə qiymətcə 
bir-birinə bərabərdir. Bərk cismlər üçün bu kəmiyyətlər fərqlənə 
bilər.  
 Məlumdur ki, səthi gərilmə qüvvələrinin təsiri altında hər 
hansı maye damcısı sferik forma almağa cəhd edir. Çünki hər hansı 
sistemin dayanıqlı müvazinət vəziyyəti bu sistemin enerjisinin 
minimum qiymətinə uyğun gəlir. Doğrudan da, maye damcısının səth 
enerjisi, səthi gərilmə ilə təmas səthi sahəsinin vurma hasilinə 
bərabər olduğundan bu enerji təmas səthi sahəsinin ən kiçik 
qiymətində minimum olar. Belə sahə isə maye damcısı kürəşəkilli 
olduqda yaranır. Bu xassədən mayelərin səthi gərilməsini təyin 
etmək üçün istifadə olunur.  
 Müasir ölçmə üsulları yalnız iki mayenin və ya maye ilə 
qazın təmas səthlərində yaranan səthi gərilməni təyin etməyə imkan 
verir.  
 Neft laylarında neft-su, neft-qaz, su-qaz, neft-süxur,  su-süxur 
və qaz-süxur təmas səthində yaranan səth hadisələrinə xüsusi 
əhəmiyyət verilir. Bir sıra maye və neftin normal şəraitdə hava və 
distilə edilmiş su sərhədindəki səthi gərilməsi IV. 1 cədvəlində 
verilmişdir.  
      Cədvəl IV. 1 

Maddələr Səthi gərilmə, мН/м 
hava 
sərhədində 

su 
sərhədində 

Civə  
Su 
Benzol 
Tibb yağı 
Uxta nefti 

465 
72,75 
28,5 
30,3 
31,1 

375 
 

33,4 
51,4 
33,3 
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 Lay süxurlarını təşkil edən meneralların səthi gərilməsini 
bilavasitə təyin etmək çox çətindir. Bəzi duzların kristalları üçün 
səthi gərilmə təxmini hesablama yolu ilə qiymətləndirilə bilər.  
 
 

 
 

§ 2. Neft, su və qaz sərhədində səthi gərilmənin 
təzyiq və temperaturdan asılılığı 

 
 Mayelərin səthi gərilməsinin qiymətinə temperatur və 
təzyiqin böyük təsiri vardır. Səthi gərilmə ilə mühitin temperaturu 
arasındakı xətti əlaqə aşağıdakı kimidir:  
 

                                      = 0 (1- t),     (IV. 1) 
 

Tuymazı 
nefti 
Romaşkin 
nefti 
Nebitdağ 
nefti 
Termiz nefti 
Suraxanı 
nefti 
Balaxanı 
nefti 
Binəqədi 
nefti 
Bibiheybət 
nefti 
Artyom 
adası 

27,2 
 

28,4 
33,0 
25,8 
28,9 
31,0 
28,2 
30,7 

30,3 
25,6 
21,6 
9,8 
27,8 
27,1 
19,1 
22,0 
17,3 
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burada t-mühitin temperaturu; -səthi gərilmənin temperatur əmsalı;  
0-0 C-də səthi gərilmədir.  

 IV. 2 cədvəlində bəzi mayelər üçün səthi gərilmənin 
temperatue əmsalı verilmişdir.  
 
     Cədvəl IV. 2 

Maddələr ,1/ C 0, мH/м 
Civə  
Su 
Sirkə turşusu 
Etil spirti 

0,00035 
0,0020 
0,0038 
0,0022 

465 
72,75 
23,5 
22,3 

 
  
(IV. 1) ifadəsindən görünür ki, temperatur artdıqca səthi gərilmə 
azalır. Maye-qaz sərhədində mühitin təzyiqi artdıqca qaz mayedə həll 
olduğundan, maye-qaz sərhədində səthi gərilmə azalır. Lakin iki 
maye sərhədindəki səthi gərilmə praktiki olaraq təzyiqdən asılı 
deyildir.  
 Müxtəlif temperatur və təzyiqlərdə distilə olunmuş suyun 
hava sərhədindəki səthi gərilməsi haqqında məlumat IV. 3 
cədvəlində verilmişdir.  
 
        
 
 

Cədvəl IV. 3 
 
Təzyiq, MPa 

Səthi gərilmə,  мH/м 
26 C 65 C 

0 
0,70 
1,76 
3,52 
7,05 
10,50 

74,1 
71,1 
66,5 
61,6 
55,9 
51,6 

67,5 
63,2 
58,8 
55,5 
50,4 
46,5 
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14,05 47,9 42,3 
  
 Neft və qazın səthi gərilməsinin lay şəraitinə uyğun təzyiq və 
temperaturda öyrənilməsi böyük təcrübi əhəmiyyətə  malikdir.  
 Müxtəlif temperaturda neftin qaz (azot, metan, propan, etan 
qarışığı) sərhədindəki səthi gərilməsinin təzyiqdən asılılığının tədqiqi 
göstərmişdir ki, təzyiqin artması ilə səthi gərilmə azalır; kiçik 
temperaturda bu azalma daha çox olur. IV. 2 şəklində Tuymazı nefti 
ilə azot sərhədində yaranan səthi gərilmənin təzyiqdən asılılıq əyrisi 
bunu təsdiq edir. Şəkildə 1,2 və 3 əyriləri uyğun olaraq temperaturun 
20, 40 və 80 C qiymətlərində alınmışdır.  
 

 
 
     Şəkil IV. 2                  Şəkil IV. 3  
 

Tuymazı yatağının nefti (1), qeyri-polyar yağ (2), Termez 
nefti (3) ilə azot sərhədində yaranan səthi gərilmənin 20 C-dəki 
qiymətinə nəzərən artımının təzyiqdən asılı olaraq dəyişməsi IV. 3 
şəklində göstərilmişdir.  

Bu dəyişməyə əsasən deyə bilərik ki, neftin tərkibi və onun 
səthi aktivliyi neft-qaz sərhədindəki səthi gərilməyə təsir göstərir.  
 Bundan başqa. Təzyiqin artması ilə neft-qaz sərhədindəki 
səthi gərilmə, neftdə həll olan qazın miqdarından da xeyli asılıdır 
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(şəkil IV. 4-də Nebitdağ nefti ilə metan qazı (1 əyrisi, 20 C-də; 2-
60 C-də) və etan-propan qarışığı (3 əyrisi) sərhədində çıxarılmışdır.  
 Neft-su sərhədində əmələ gələn səthi gərilmənin təzyiqdən 
asılılığının tədqiqi nəticəsində məlum olmuşdur ki, neftin su 
tərkibindəki səthi gərilməsi təzyiqdən praktiki asılı deyildir (şəkil  
IV. 5). 
 

 
     

Şəkil IV.4                       Şəkil IV. 5 
 
 Neftin tərkibində, suda həll ola bilən polyar komponentlər 
olduqda isə yüksək temperaturda təzyiqin artması ilə neft-su 
sərhədindəki səthi gərilmə azalır. Bu, temperaturdan asılı olaraq 
neftin polyar komponentlərinin suda həll olması ilə əlaqədardır.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, qaz ilə doydurulmuş neftin 
(Nebitdağ nefti) su sərhədindəki səthi gərilməsinin təzyiq və 
temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi mürəkkəb xarakter daşıyır 
(şəkil IV. 6. 1 əyrisində neft-metan, 2 əyrisində isə etan-propan 
qarışığı ilə doydurulmuşdur).  
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    Şəkil IV. 6 
 
 Səthi gərilmənin təzyiqdən asılılıq əyrisinin bu xüsusiyyəti 
neftdə qaz həll olduqda onun polyar komponentlərinin 
konsentrasiyasının dəyişməsi ilə izah olunur.  
 Qaz, neftdə suya nisbətən yaxşı həll olduğundan neftlə qaz 
sərhədindəki səthi gərilmə su ilə qaz sərhədindəki səthi gərilməyə 
nisbətən təzyiqin (sabit temperaturda) artması ilə daha çox 
azalacaqdır. Bu o deməkdir ki, təzyiq artdıqca neftlə qaz və su ilə qaz 
sərhədlərindəki səthi gərilmələr fərqi və deməli, neftlə su 
sərhədindəki səthi gərilmə də artacaqdır.  
 Temperatur artdıqca qazın neftə həll olması azalır və neftin 
sıxılma əmsalı artır. Ona görə də temparatur artdıqca neft-su 
sərhədindəki səthi ggərilmə azalır.  
 Deməli, təzyiqin artması ilə neftlə su sərhədindəki səthi 
gərilmə artdığı halda, temperaturun artması ilə bu kəmiyyət azalır. 
Onda qəbul etmək olar ki, neftlə su sərhədindəki səthi gərilmə 
praktiki dəyişməyə bilər.  
 

§ 3. Səthi gərilmənin təmasda olan fazaların 
tərkibindən asılılığı  
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 Maddələrin təmas səthində yaranan səthi gərilmə neft, su, qaz 
və süxur molekulları arasındakı əlaqələrin xarakterindən, yəni onların 
polyarlıq dərəcəsindən asılıdır.  
 Təmas səthi olan mayelərin polyarlığı bir-birindən nə qədər 
çox fərqli olarsa, sərhəddə yaranan səthi gərilmə də bir o qədər çox 
olar. Belə ki, əgər mayelərin polyarlığı eyni olarsa, onda təmas 
səthindəki səthi gərilmənin qiyməti sıfra bərabər olar, yəni mayelərin 
arasında təmas səthi yaranmaz və onlar bir-birində həll olar.  
 Su, polyarlığı ən çox olan mayelərdən biridir. Ona görə də 
neftin polyarlığını azaltdıqda, onun su sərhədindəki səthi gərilməsi 
artır (H2O; OH; COOH; NH2 və i.a. kimipolyar qrupu olan üzvi 
mayelər polyar mayelərdir). Mayedə polyar qrupun artması ilə onun 
aktivliyi azalır. Məsələn, çoxatomıu spirtlərin səthi aktivliyi 
təkatomlu spirtlərin səthi aktivliyindən az olur. ən az polyar mayelər 
parafin sıralı (CnH2n+2) karbohidrogenlərdir.  
 Məlum olduğu kimi, neft karbohidrogenlərlə (parafin, naften, 
aromatik sıralı), asfalten, qatran, kükürd və s. maddələrin 
qarışığından ibarətdir. Bu növ mayelərdə səthi təbəqə ilə faza 
daxilində həll olmuş maddələrin paylanmasının müxtəlifliyi səth 
hadisələrini daha da mürəkkəbləşdirir. Müəyyən edilmişdir ki, 
maddələrin səthi təbəqədəki qatılığı həmin maddələrin faza 
daxilindəki qatılığından az və ya çox ola bilər. səthi təbəqədə həll 
olmuş maddənin qatılığının artması prosesinə adsorbsiya hadisəsi 
deyilir.  
  Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sistemin dayanıqlı vəziyyəti 
səthi enerjinin minimum qiymətində mümkündür. Adsorbsiya prosesi 
də bu qanun əsasında baş verir.  
 Səthi aktiv maddələr (məsələn, üzvi turşular, spirtlər, qatran, 
asfalten və s.) təmas səthində səthi gərilməni azaldır. Bununla 
bərabər səthi təbəqədə bu maddələrin qatılığı da artır.  
 Digər səthi aktiv maddələr-qeyri-elektrolitlər, duzlar, 
qələvilər və s. təmas səthində səthi gərilməni artırır.  
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 Müəyyən edilmişdir ki, üzvi maddələrin səthi aktivliyi onların 
molekullarının strukturu ilə təyin olunur. Səthi aktiv maddələrin 
molekulları polyar və qeyri-polyar qruplardan ibarətdir.  
 Molekulların polyar qrupları doymamış ikinci valentliyə 
malik radikallardan (məsələn, COOH, OH, NH2, SH və s. qruplar) 
ibarətdir. Molekulların qeyri-polyar qruplarına doymuş 
karbohidrogenlərin radikalları daxildir.  
 Qeyri-simmetrik molekullar, səthi təbəqəyə elə adsorbsiya 
olunur ki, onun polyar qrupu daha aktiv olan 1 fazaya, qeyri-polyar 
qupu isə nisbətən az aktiv olan 2 fazaya doğru istiqamətlənsin.  
 Səthi aktiv maddələrin səth təbəqəsinə yığılmasına diffuziya 
prosesi mane olur. Ona görə də səth təbəqəsi molekullarla dolduqdan 
sonra mayenin həcmi ilə səth təbəqəsi arasında termodinamik tarazlıq 
yaranır. Qəbul edilmişdir ki, səth təbələri maddələrin həcmi 
xassələrinə uyğun olaraq bərk, maye, qaz halında ola bolər.  
 Qeyd edək ki, səth təbəqələri qarışıq hallarda da ola bilər.  
 Səth təbəqəsindəki adsorbsiyanı Г təyin etmək üçün Qibbs 
aşağıdakı ifadəni vermişdir:  

    ,
CRT

C
Г     (IV. 2)  

burada C-səthi aktiv maddənin qatılığı; 
C

-səthi aktiv maddələrin 

konsentrasiyasının artması ilə məhlulun səthigərilməsini xarakterizə 
edən kəmiyyət olub, səthi aktivlik adlanır və G ilə işarə edilir. БВ 
sistemində səthi aktivlik 1 m2/kmol ilə ölçülür. Bu vahidə bir Qibbs 
də deyilir.  
 Səthi aktivliyin qiyməti adsorbsiya izotermi Г=Г (С) və səthi 
gərilmə ilə qatılıq arasındakı asılılıq vasitəsilə =  (C) təyin edilə 
bilər. IV. 7 şəklindən göründüyü kimi, səthi aktiv maddənin 
qatılığının kiçik qiymətlərində səthi gərilmə kəskin azalır.  
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Şəkil IV. 7 
 

Səth təbəqəsi polyar molekullarla dolduqca, yəni səthi aktiv 
maddələrin qatılığının artması ilə səthi gərilmənin dəyişməsi azalır. 
Nəhayət, səth təbəqəsipolyar molekullarla tam dolduqda  sabit 
qiymət alır. Ona görə də neftin aktivliyinin qiyməti  

    
0CC

G   (IV. 3)   

ifadəsinə əsasən hesablanır. Neftin və onun polyar komponentlərinin 
səthi aktivliyini qiymətləndirmək üçün neftlə müxtəlif 
həlledicilərdən ibarət olan məhlulların səthi gərilməsi ölçülür və 
onun neftin qatılığından asılı olan əyriləri qurulur. Bu əyrilər 
əsasında (IV. 3) ifadəsi vasitəsilə neftin uyğun həlledicidə başlanğıc 
səthi aktivliyi təyin edilir.  
 Tuymazı neftin başlanğıc səthi aktivliyi haqqında məlumat   
IV. 4 cədvəlində verilmişdir.   
       Cədvəl IV. 4 

Həlledici maddələr D, mH m2/mol və ya 
Qibbs 

Sikloheksan  1,67 
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Liqroin 
Oktan 
Toluol 
Benzol  

1,67 
0,59 
0,11 
0,01 

 Qeyd etmək lazımdır ki, neftin hər hansı həlledicidə səthi 
aktivliyinin böyük olması, onun bu həlledicidə daha yaxşı həll 
olmasını göstərir. Deməli, neftin səthi aktivliyindən, neftin müxtəlif 
məhlullarda həllolma qabiliyyətini tapmaq üsulu kimi istifadə etmək 
olar.  

Iki fazada həll olan maddələrin səthi aktivliyi həm səthi aktiv 
maddənin, həm də həlledicilərin kimyəvi tərkibindən asılıdır. P.A. 
Rebinder fazaların polyarlığının tarazlaşma şərtini müəyyən etmişdir. 
P.A. Rebinderə görə polyarlığı fazaların polyarlığı arasında dəyişən 
səthi aktiv maddələr iki fazanın təmas sərhədində adsorbsiya olur və 
bu maddələr səth təbəqəsində olarkan fazaların polyarlığını 
tarazlaşdırır. Bu qayda ilə az polyar fazanın daha polyar 
komponentləri təmas səthində (təmas səthinin polyarlığı 2-ci 
fazanının polyarlığından böyük olmadıqda) adsorbsiya olur. Başqa 
sözlə, adsorbsiya aşağıdakı bərabərsizlik ödəndikdə baş verir: 2-ci 
fazanın polyarlığı  səthi aktiv maddənin polyarlığı  1-ci fazanın 
polyarlığı. 

Həllolan maddə ilə həlledicinin polyarlıq fərqinin artması 
nəticəsində həllolan maddənin səthi aktivliyi artır. Beləliklə, səthi 
aktivlik neftin əsas xassələrindən biridir. Bu xassənin öyrənilməsi 
layda baş verən səthi hadisələrini araşdlrmağa imkan verir. Neftin 
səthi aktivliyi onun tərkibindəki naften və yağ turşularının miqdarı 
ilə təyin olunur.  

Bundan istifadə edərək neftlərin səthi aktivliyə görə şərti 
təsnifatı verilmişdir. Məsələn, tərkibində 0,01-0,06% üzvi turşular 
olan neftlərə qeyri-aktiv neftlər deyilir. Bu neftlərin qələvi sular 
sərhədində səthi ərilməsi 25 mH/m və daha çox olur.  

Tərkibində 0,1 0,25% üzvi turşular olan neftlər az aktiv 
neftlər adlanır. Bu neftlərin qələvi sular sərhədində səthi gərilməsi 
14 25 mH/m arasında dəyişir. Tərkibində 0,3 1,0% üzvi turşu olan 
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neftlər aktiv neftlər sayılır. Bu neftlərin qələvi su sərhədində səthi 
gərilməsi 4-12 mH/m olur. Nəhayət, tərkibində 1 2,5% üzvi turşu 
olan neftlərə daha aktiv neftlər deyilir. Bunların qələvi sular 
sərhədində səthi gərilməsi 3 mH/m və daha az olur.  

§ 4. İslanma hadisəsi 
 
Maye və ya qaz ilə bərk cismi sərhədində də səthi enerji 

yaranır. Belə ki, əksər bərk cisimlər üçün cisimlə qaz ( 12) səth 
enerjisi maye ilə qaz və maye ilə maye sərhədindəki səth enerjisindən 
çox olur. Hazırda 13 və 12-ni təyin etmək etmək üçün dəqiq 
eksperimental üsullar məlum deyildir. Ona görə də bu kəmiyyətləri 
təyin etmək üçün dolayı üsullardan (məsələn, islanma bucağını, 
islanma istiliyini və s. təyin etməklə) istifadə edilir. üç fazanın təmas 
sərhədində baş verən səth hadisələrinin öyrənilməsi daha maraqlıdır. 
Həmin fazaların təmas sərhədində yaranan səth enerjisinin 
qiymətindən asılı olaraq maye damcısı bərk cismin səthində yayıla və 
yığıla bilər. Bu hadisənin öyrənilməsi neft yataqlarının istismarı və 
işlənməsi prosesinin effektivliyini artırmaqda xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir (məsələn, layı təşkil edən süxurların hidrofoblaşdırılıması və s.).  

Bərk cismin üzərində yerləşən maye damcısına baxaq (şəkil 
IV. 8). 

 
Şəkil IV. 8 

 
Tutaq ki, damcının yayılması prosesi 13  12 bərabərliyi ilə 

müəyyən edilir. Bu halda maye damcısı ilə bərk cismin və qazın 
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təmas sərhədinin sahəsi artacaqdır.  13 12 23 olduqda damcının 
yayılması dayanacaq, 13 12 23 olduqda isə damcı tamamilə bərk 
cismin üzərində yayılacaqdır. Ikinci halda isə qəbul edək ki, 12 13-
dir. Bu halda damcı ilə bərk cismin təmas səthi azalacaq və 
yarımkürə şəklində olan damcı kürə şəklini almağa çalışacaqdır. 
Birinci halda maye bərk cismi isladır, ikinci halda isə islatmır. Bərk 
cismin maye ilə islanma dərəcəsi sərhəd islanma bucağı ( ) ilə 
xarakterizə olunur. Bu bucaq bərk cismin səthi ilə fazaların təmas 
nöqtəsindən keçən və damcıya toxunan xətt arasındakı bucaqdır. Bu 
şərti iki bucaq ödədiyindən -nın toxunan xətdən maye fazaya tərəf 
ayrılması qəbul edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bərk cusim 
iki maye ilə təmas sərhədi yaradırsa, onda  bucağı toxunan xətdən 
polyarlığı böyük olan mayeyə tərəf ayrılmalıdır. Aydındır ki, 90  
olduqda bərk cism maye ilə islanır, 90  olduqda isə islanmır.  

Sərhəd islanma bucağının fazaların təmas sərhədində yaranan 
səthi gərilmədən  asılı olduğunu göstərmək məqsədilə cisimlə (şəkil 
IV. 8) kimyəvi qarşılıqlı əlaqədə olamayan maye damcısının 
müvazinət halına baxaq (qeyd edək ki, fazanın təmas sərhədindən 
keçən və bərk cismi kəsən hər hansı xətt islanma perimetri adlanır).  

Başlanğıc vəziyyətdə islanma l perimetri dh qədər çoxalacaq. 
Bu halda bərk cisimlə qaz arasındakı təmas səthi çoxalacaq, bərk 
cisimlə maye və maye ilə qaz arasındakı təmas səthi çoxalacaq, bərk 
cismlə maye və maye ilə qaz arasındakı təmas səthi azalacaqdır. 
Müvazinət halında bərk cisimlə qaz arasındakı təmas səthinin 
çoxalmasına sərf olunan işlə (l 13dh) bərk cisimlə maye və maye ilə 
qaz arasındakı təmas səthlərinin azalmasına sərf olunan işlərin cəmi  

 
(ldh 12+ ldh 23  ldh 12+ ldh 23cos )  

 
bir-birinə bərabər olacaqdır, yəni  
   l 13dh= ldh 12+  dh 23 cos   (IV. 4)  
    13= 12+ 23cos ,  
buradan  
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    .cos
23

1213    (IV. 5)  

 Bu düstur islanma şərtini ifadə edir. Doğrudan da, 13  12 
olduqda cos 0 və ya 13  12+ 23cos , yəni 90  (isladır).  
 13  12 olduqda cos 0 və ya 13  12+ 23cos , yəni 

90  (islatmır).  
 13 = 12 olduqda cos =0, yəni =90  (neytral islatma).  
 Beləliklə,  bucağı 180  arasında dəyişə bilər. Əgər sərhəd 
islanma bucağı 0 90  olarsa, yəni bərk cisim həmin maye ilə yaxşı 
islana bilərsə, bərk cisim liafil cisim adlanır. Bu maye su olduqda 
bərk cismə hidrofil cisim deyilir (məsələn, gips, kalsit, malaxit, 
kvars, almaz və s.). Bu halda =0 tam islanma halı adlanır.  
 Əksinə, əgər sərhəd islanma bucağı 90 180  olarsa, yəni 
bərk cisim həmin maye ilə yaxşı islanmazsa, onda bərk cismə liofob 
cism deyilir. Əgər həmin maye su olarsa, onda bu bərk cismə 
hidrofob cisim deyilir (məsələn, talk, qrafit, parafin, kükürd və s.). 
Belə ki, 180  halı tam islanma halı adlanır. Əgər 90 =  olarsa, 
bərk cisim neytral, islanma qabiliyyətinə malik olur.  
 Bundan başqa, səth enerjisinin dəyişməsinə islanma ölçüsü 
kimi də baxmaq olar. Tutaq ki, nazik maye təbəqəsi (2) hər hansı 
mühitdə (3) yerləşən bərk cisim (1) üzərində yayılır, yəni mayenin 
bərk cisim üzərində tutduğu sahə S və deməli, sistemin səth enerjisi 

12 S qədər çoxalır (şəkil IV. 9).  

 
    Şəkil IV. 9  
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 Bu halda mühitin (3) bərk cisimlə təmas səthi  S və deməli, 
sistemin səth enerjisi 13 S qədər azalır, maye ilə mühitin təmas 
səthi isə S və deməli, sistemin səth enerjisi 23 S qədər çoxalır.  
 Deməli, hər hansı mühitdə (3) yerləşən bərk cisim (1) 
üzərində mayenin (2) yayılması nəticəsində səth enerjisinin 
dəyişməsi aşağıdakı ifadədən tapıla bilər:    
 
   W=( 13+ 12+ 23) S   (IV. 6)  
 
və ya  

   .231213S
W   (IV. 7)  

(IV. 5) və (IV. 7) ifadələrini tam islanma halı üçün müqayisə etsək, 
yazarıq:  
        13+ 12+ 23 0,    (IV. 8)  
 
burada 13+ 12+ 23 ifadəsi, mayenin bərk cisim üzərində yayıldığı 
haldakı səth enerjisinin azalmasını xarakterizə edir.  
 Bu ifadədən görünür ki, sistemin səth enerjisi azaldıqda 
maye, bərk cisim üzərində yayılır və cismi isladır.  
 Müvazinət halında səth enerjisinin minimum olmasını nəzərə 
alsaq, onda maye ilə bərk cisim arasında təmas səthi yaranmasına 
lazım olan səth enerjisinin azalması islanma ölçüsü kimi qəbul edilə 
bilər. belə ki, iki mayedən bərk cismi yaxşı isladan maye üçün səth 
enerjisi daha çox azalır. Məsələn, hava mühitindəki qrafit lövhə 
üzərinə bir damcı su alaq. Su damcısı qrafit lövhə üzərində yayılacaq 
və müvazinət halında islanma bucağı təxminən 60  olacaqdır. Demək 
olar ki, bu qaydada da benzol damcısı qrafit lövhə üzərində qalır. 
sonra isə üzərində su olan qrafit lövhəni benzol içərisinə salaq. Bu 
halda lövhə üzərindəki su yığılır və kürə şəklini alır, yəni öz yerini 
benzola verir.  
 Bərk cisim üzərində yerləşən bir mayenin başqa maye ilə 
sıxışdırılmasını P.A. Rebinder seçici islanma adlandırmışdır. Seçici 
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islanma bərk cisimlərin molekulyar xassələrini öyrənməyə imkan 
verir.  
 Maye və bərk cisim arasındakı qarşılıqlı təsiri öyrənmək üçün 
adgeziya (kogeziya) işi və islanma istiliyi anlayışlarından istifadə edə 
bilərik. Məlumdur ki, cisimlərbilavasitə təmasda olduqda onlar bir-
birinə yapışa bilər. müxtəlif cisimlərin bir-birinə yapışması 
hadisəsinə adgeziya, eyni cisimlərin yapışması hadisəsinə isə 
kogeziya deyilir. Bu cisimlərdən birini digərinin səthindən qoparmaq 
üçün lazım olan işə adgeziya (kogeziya) işi deyilir.  
 Tutaq ki, hər hansı mühitdə (3) yerləşən 1 və 2 mayesini bir-
birindən ayırırıq (şəkil IV. 10). 
 

 
 

Şəkil IV. 10 
 
 Onda sahəsi S olan 1 mayesinin səthi (səth enerjisi 13S) və 2 
mayesinin səthi (səth enerjisi 23 S) kimi iki səth yaranır və səth 
enerjisi 12 S olan səth yox olur. Onda adgeziya işi aşağıdakı ifadədən 
tapılır:  

   122313S
W      (IV. 9)  
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 Bu Dyupre tənliyi adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı 
mühitdə yerləşən bərk cisimlə maye arasındakı adgeziya işini 
hesablamaq üçün (IV. 9) ifadəsindən istifadə etmək olmur (çünki 13 
və 12 məlum deyildir). Ona görə də (IV. 9) ifadəsini (IV. 5) 
ifadəsinə əsasən aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:  

   ).cos1(23S
W    (IV. 10)  

 Bu ifadəyə Dyupre-Yunq tənliyi deyilir. Deməli, maye ilə 
bərk cisim arasındakı adgeziya işini hesablamaq üçün mayenin hər 
hansı mühitdəki səthi gərilməsini və islanma bucağını bilmək 
lazımdır.  
 (IV. 10) ifadəsindən görünür ki, tam islanma şəraitində, yəni 
cos =1 olduqda mayeni bərk cisim səthindən qoparmaq üçün lazım 

olan iş 232
S

W olur. Aydındır ki, bu iş, iki maye səthi yaratmağa 

lazım olan işə bərabərdir. Deməli, tam islanma halında maye bərk 
cismin səthindən deyil, öz səthindən ayrılır. Tam islanma halında, 
yəni cos = 1 olduqda isə mayeni bərk cismin səthindən qoparmaq 

üçün lazım olan iş 0
S

W  olur. Bu halda maye, cismin səthindən 

qopur.  
 Beləliklə, adgeziya işindən də islanma göstəricisi kimi 
istifadə etmək olar. Adgeziya işi təcrübi yolla tapıla bilər.  
 Məlumdur ki, bərk cisim hər hansı maye ilə islandıqda 
müəyyən qədər istilik ayrılır. Bu istiliyə islanma istiliyi deyilir. Maye 
bərk cismi nə qədər yaxşı islatsa, bir o qədər də çox istilik ayrılır. 
Məsaməli cisimlər üçün islanma istiliyi (1 125) kC/kq sərhədində 
dəyişə bilər. İslanma istiliyi yüksək dəqiqliyə malik kalorimetr 
vasitəsilə təyin edilə bilər.  
 Neft yatağını təşkil edən süxurlar əsasən kvars qumu və 
qumdaşılarından ibarətdir. Bu süxurlar əksər hallarda hidrofil olur 
(ümumiyyətlə, məsamələrinə neft yığılmazdan əvvəl bütün süxurlar 
su ilə islandığından hidrofil olur).  
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 Lakin neft laylara yığıldıqdan sonra süxur neftlə uzun müddət 
təmasda olduğundan süxurun səthində islanma inversiyası başlanır, 
yəni ancaq su ilə yaxşı islana bilən süxur, sonra həm su, həm də 
neftlə yaxşı islana bilir. Bərk cisim səthinin molekulyar xassəsinin 
dəyişməsinə, yəni hidrofillikdən dönüb hidrofob olmasına (və 
əksinə) islanma inversiyası deyilir.  
 Bərk cismin məlum maye ilə yaxşı və pis islanması, islanma 
səthində mayenin polyar molekullarının adsorbsiya olunmasından və 
bərk cismin molekullarının təbiətindən asılıdır. əgər bərk cismin səthi 
hidrofil oarsa, onda molekulların polyar tərəfi bərk cismə doğru 
yönələr və əksinə, bərk cismin səthi hidrofob olarsa, molekulların 
qeyri-polyar tərəfi bərk cismə doğru yönələr. birinci halda bərk 
cismin səthi hidrofob olur, yəni su onu islada bilmir, ikinci halda isə 
əksinə, səth hidrofil olur, yəni su onu yaxşı isladır.  
 Beləliklə, bərk cismin səthinin maye tərəfindən yaxşı və pis 
islanması, təmasda olan fazaların molekullarının təbiətindən və maye 
fazasındakı səthi aktiv maddələrin qatılığından bərk cismin səthinin 
hamarlıq dərəcəsindən də asılıdır. 
 

                
  
               Şəkil IV. 11                 Şəkil IV. 12 
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Islanma bucağı kosinusunun mayedəki səthi aktiv maddələrin 
qatılığından (C) asılı olaraq dəyişməsi (islanma izotermləri) IV. 11 
şəklində verilmişdir. Şəkildə islanma izotermi inversiya nöqtəsinə 
malikdir; yəni səthi aktiv maddənin qatılığının müəyyən qiymətində 
hidrofil səth hidrofoblaşır və əksinə. IV. 12 şəklində isə islanma 
izoterminin inversiya nöqtəsi yoxdur.  
 Şəkildə a və b əyriləri konsentrasiyasının sıfır qiymətlərində 
uyğun olaraq 0cos 0C  və 0cos 0C  hallarına aiddir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, karbohidrogenlər və su üçün 
inversiyaları izoterm daha xarakterikdir. Bununla bərabər dağ 
süxurlarının islanma qanunauyğunluğu səthi aktiv maddələrin 
qatılığından asılı olaraq mürəkkəb xarakter daşıyır. Məsələn, qalıq 
suyun miqdarından və onun tərkibindən asılı olaraq inversiya olmaya 
bilər.  
 Mayelərin bərk cisimləri islatma ardıcıllığı, islanma 
hadisəsinə müvafiq təsir göstərir. Məsələn, üzərində su damcısı olan 
bərk cismi neftin içərisinə saldıqda alınan islanma bucağı suya 
batırılmış bərk cismin alt tərəfində neft damcısı olduqda alınan 
islanma bucağından fərqlənir. Buna statik islanma histerizisi deyilir. 
Statik islanma histerizisi islanma bucaqlarının kosinuslarının fərqi ilə 
ölçülür. Adsorbsiya təbəqəsi olduqda statik islanma histerezisi kəskin 
artır.  
 
 

§ 5. Kinetik islanma histerezisi 
 

 Statik islanma histerezisi üçfazalı sistemin müvazinət halında 
əmələ gəlir. Lay şəraitində isə üçfazalı sistemin hərəkət halına daha 
çox təsadüf edilir. Maili vəziyyətdə qoyulmuş bərk cisim üzərindəki 
maye damcısının həd iki tərəfində əmələ gələn islanma bucaqları bir-
birinə bərabər olmur (şəkil IV. 13). 
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Şəkil IV. 13 

 
 Bu halda 1 bucağına irəliləmə bucağı, 2 bucağına isə 
gecikmə bucağı deyilir və  1 2 olur. Islanma bucaqlarının 
fərqlənməsinə kinetik islanma histerezisi deyilir. Bundan başqa, nefti 
su ilə sıxışdırdıqda əmələ gələn islanma irəliləmə bucağı 1, suyu 
neft ilə sıxışdırdıqda alınan islanma bucağına isə gecikməbucağı 2 
deyilir (şəkil IV. 14).  
 

 
 
    Şəkil IV. 14  
 
 Belə ki, irəliləmə, gecikmə və statik islanma bucaqları 1 2 
şərtini ödəyir.  
 Histerezisin qiyməti sistemin hərəkət sürətindən, bərk cisim 
üzərindəki adsorbsiya təbəqəsinin olmasından və onun səthinin 
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kələkötürlüyündən asılıdır. Neftin su ilə sıxışdırılmasürətini 
artırmaqla (statik vəziyyətdə bərk cismin səthi hidrofil olduqda belə) 
irəliləmə islanma bucağı 90 -dən də böyük ola bilər. Deməli, 
sıxışdırma sürətindən asılı olaraq bərk cisim öz islanma xarakterini 
dəyişə bilər (şəkil IV. 15).  
  
 

 
Şəkil IV. 15 

 
 § 6. Neftin süzülməsində və su-neft emulsiyasının  

yaranmasında səth təbəqələrinin rolu  
 
 Neftin məsaməli mühitdə süzülməsinə səth təbəqələrinin 
təsiri təcrübi yolla öyrənilmişdir. Təcrübələrdə qeyripolyar mayelərin 
(su ilə təmas sərhədində səthi gərilməsi 51,4 dn/sm olan kifayət qədər 
təmizlənmiş parafin yağı və benzin) süzülmə sürətləri (kvars 
qumlarından ibarət məsaməli mühitdə və eyni təzyiqlər fərqində 
alınan) tərkibində səthi aktiv komponentlər (asfalten, qatran və s.) 
olan eyni özlülüklü neftin süzülmə sürəti ilə müqayisə edilmişdir. Bu 
müqayisədən aydın olmuşdur ki, səthi aktiv komponentləri olan 
neftin süzülmə sürəti, qeyri-polyar mayelərin süzülmə sürətindən 
azdır. Məsaməli mühitin xüsusi səthinin artması ilə neftin süzülmə 
sürətinin azalması daha çox nəzərə çarpır. Bu hadisə neftin süzülməsi 
prosesində kvars dənəciklərinin səthində adsorbsiya təbəqəsinin 
yaranması ilə izah olunur, yəni adsorbsiya təbəqəsi neftin məsaməli 
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mühitdə hərəkətinə əlavə müqavimət göstərir. Müxtəlif 
karbohidrogenli və duzlu su məhlullarının hamar bərk cisim (kvars, 
almaz, şüşə və s.) üzərində yaratdıqları adsorbsiya təbəqəsinin 
qalınlığı optik üsullarla ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, təzyiqlər 
fərqi artdıqca həmin təbəqənin qalınlığı azalır.  
 Məsamə kanalları ölçüsünün k həddində olduğunu nəzərə 
alsaq, göstərmək olar ki, müəyyən keçiricilikdə məsamə kanallarının 
ölçüləri səth təbəqəsinin ölçüləri səth təbəqəsinin qalınlığı ilə 
müqayisə edilə bilər. buna baxmayaraq qeyri-polyar 
karbohidrogenlərin süzülmə sürətinə, səth təbəqəsinin qalınlığı, hətta 
belə məsamələrdə də təsir göstərir. Bu hadisə səth təbəqəsində olan 
mayenin xassəsinin onun məsamə həcmindəki xassəsindəki praktiki 
fərqlənməsi ilə izah olunur. Polyar karbohidrogenlərin belə 
məsamələrdə, hətta daha iri kanalları olan məsamələrdə hərəkəti 
zamanı, onların tərkibindəki səthi aktiv maddələrin miqdarı artdıqca 
süzülmə sürəti azalır. Bu hadisə, maye ilə bərk cismin təmas 
sərhədində adsorbsiya hadisəsi əsasında yeni faza strukturunun 
inkişaf etməsi, bu struktur təbəqədə maye özlülüyünün kəskin 
artması və həmin təbəqənin elastik xassə kəsb etməsi ilə izah oluna 
bilər. qeyd etmək lazımdır ki, həmin struktur təbəqənin qalınlığı iri 
ölçülü kanalların radiusu ilə müqayisə edilə bilər. Bu təbəqələri 
temperatur və mexaniki təsir (mayenin sürətini artırmaq, turbulent 
axın yaratmaq və s.) nəticəsində dağıtmaq mümkündür.  
 P.A. Rebinder və onun əməkdaşları göstərmişlər ki, az 
molekulyar səthi aktiv aşkar maddələrdən istifadə etməklə, həmin 
struktur təbəqələrin inkişafının qarşısını almaq olar.  
 Səth təbəqələri emulsiyanın yaranmasına da xeyli təsir 
göstərir. Neft sənayesində ən çox təsadüf edilən və istismar zamanı 
böyük çətinliklər törədən emulsiya su-neft emulsiyadır. Bu 
emulsiyanın fazaları öz polyarlığı ilə fərqlənir.  
 Emulsiyanın əmələ gəlməsi və dayanıqlığı neft bə suyun  
fiziki-kimyəvi xassəsindən, onların tərkibindəki polyar maddələrin, 
habelə çox narın gil hissəciklərinin olmasından asılıdır.  
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 Emulsiya əmələ gəldikdə külli miqdarda fazalararası təmas 
səthi yaranır ki, bu səthlərin hər birinin özünə məxsus sərbəst səth 
enerjisi olur. Məsələn, 1 l neftin tərkibində 1% su olarsa, həmin 
neftin tərkibindəki su 10 sm3 olar. Əgər bu miqdar suyu diametri 
0,0025 mm hissəciklərə çevirsək, belə hissəciklərin sayı 1,1 trilliyon, 
səthlərinin sahəsi isə 20 m2 olardı. Aydındır ki, bu səthlər üzərində 
külli miqdar səthi aktiv maddələr yığıla bilərdi.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, neftin tərkibində qaz və neftin təmas 
səthində adsorbsiya olunan molekullar və ya molekul qrupları 
(məsələn, asfalten, qatran, parafin, azot və kükürd oksidlərinin 
birləşmələri, üzvi turşular və s.) vardır. Bu komponentlər (səthi aktiv 
maddələr) səth enerjisinin azalmasını təmin edir. Belə səthi aktiv 
maddələrə stabilizatorlar və ya emulqatorlar deyilir. Emulqatorlar 
emulsiyanıntipini və dayanıqlığını da müəyyən edir. Məsələn, 
emulqator neftdə həll olarsa və ya neftlə islanarsa, su-neft 
emulsiyası, əks halda isə (yəni emulqator suda həll olarsa və ya su ilə 
islanarsa) neft-su emulsiyası yaranır. Bundan başqa, adsorbsiya 
təbəqəsi hissəciklərin (məsələn, su-neft emulsiyasında su 
damcılarının) daxili və xarici səthində yarana bilər. Əgər adsorbisiya 
təbəqəsi su damcısının xarici səthində yaranarsa, belə emulsiya 
dayanıqlı emulsiya adlanır. deməli, su-neft emulsiyası dayanıqlı 
emulsiyadır. Bu halda emulqator hidrofob olur.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif kinyəvi reagentlər vasitəsilə 
emulsiyalarda faza inversiyası yaratmaq olar. Buna səbəb 
emulqatorun öz molekulyar təbiətinin ion mübadiləsi nəticəsində 
dəyişməsidir.  
 Dayanıqlı su-neft emulsiyasına hidrofil emulqator qarışdırsaq, 
faza inversiyası baş verəcək və emulsiya dayanıqsız olacaqdır. Bu 
xassədən emulsiyaları dağıtmaq üçün istifadə edilir. emulsiyaları 
dağıtmaq üçün qravitasiya, termik, kimyəvi, mexaniki, elektrik və s. 
kimi müxtəlif üsullardan istifadə edilir.  
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§ 7. Kapillyar təzyiq 
 
 Məlumdur ki, kapillyar boruda onu isladan mayenin səviyyəsi 
böyük ölçülü qabdakı səviyyəsindən yuxarıda, islatmayan mayenin 
səviyyəsi isə aşağıda olur. Bu hadisə menisk formasının müxtəlifliyi 
və molekulyar təzyiqin maye səthinin əyriliyindən asılı olması olə 
izah edilir.  
 Molekulyar təzyiqi aşağıdakı qaydada hesablaya bilərik (şəkil 
IV. 16).  

 
     
                                      Şəkil IV. 16 
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 Tutaq ki, kapilliyar borucuğun bir ucunda radiusu r olan 
sferik maye damcısı vardır. Bu borucuğun digər ucundakı porşen 
vasitəsilə maye damcısının diametrini dəyişək. Qəbul edək ki, 
porşenə olan təzyiq dr qədər azaldılır, onda molekulyar təzyiqin (p) 
təsiri altında damcınının həcmi dV qədər azalacaqdır. Damcının 
həcmi kiçildikdə görülən iş  

,4
3
4 23 drrprpdpdVdA  (IV. 11)  

səth enerjisi  
  rdrrddSdF 8)4( 2   (IV. 12)  
qədər azalacaqdır.  
 Enerjinin saxlanması qanununa əsasən (yəni səth enerjisinin 
azalması molekulyar qüvvələrin gördüyü işə bərabərdir) yaza bilərik:  
   ,84 2 rdrdrrp     
buradan   

    
r

p 2    (IV. 13)  

olur. Bu ifadə ilə maye səthinin əyriliyindən asılı olaraq sferik damcı 
üçün molekulyar təzyiqi hesablamaq olar. Qeyri-sferik səthlər üçün 
molekulyar təzyiq Laplas düsturu ilə hesablanır:  

    ,11
21 rr

p   (IV. 14)  

burada r1 və r2-maye səthinin əyriliyinin əsas radiuslarıdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, molekuıyar təzyiq damcının səthindən onun 
mərkəzinə doğru yönəlir. Deməli, menisk çökək olduqda molekulyar 
təzyiq mayenin qalxması istiqamətində, qabarıq olduqda isə çökməsi 
istiqamətdə olacaqdır.  
 Mayenin səthindən z dərinlikdə olan müstəvidə təzyiq (şəkil 
IV. 17)  
    0pgzp   
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olur. Burada p0-atmosfer təzyiqi; gz-hidrostatik təzyiq, p-maye 
səthindəki molekulyar təzyiqdir. Həmin dərinlikdə kapillyar borudakı 
təzyiq isə  

   p
R

hzgp 2)(0   (IV. 15)  

alınır. Müvazinət halında bu təzyiqlərin bərabərliyindən alınır:  

    .2
R

gh     

 Meniskin radiusu ilə kapillyar borunun radiusu arasında 
aşağıdakı asılılığı yazmaq olar:  

    
cos

rR    (IV. 16)  

 
 

 
  

Şəkil  IV. 17 
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Onda kapillyar qalxma üçün aşağıdakı ifadəni alarıq:  

    .cos2
rg

h     

 Bu ifadədən görünür ki, kapillyar qalxma hündürlüyü səthi 
gərilmə və islanma bucağı ilə düz,kapillyarın radiusu ilə tərs 
mütənasibdir.  

 Tam islanma halında ( =0  olduqda) ,
2

rg
h neytral islanma 

halında ( =90  olduqda) h=0 və nəhayət, tam islanmama halında 

( =180  olduqda) 
rg

h
2 olur.  

 Islanma bucağının kiçik qiymətlərində qəbul etmək olar ki, 
cos 1-dir. Təxmini hesablamalar göstərir ki, su kiçik ölçülü 
kapillyarlarda ( =73 erq/sm2, =1 q/sm3; g=980 sm/san2) çox böyük 
hündürlüklərə qalxa bilər: 
 
  r=10 3 m olduqda h=0,0150 m 
  r=10 6 m olduqda h=15 m 
  r=10 7 m olduqda h=150 m 
  r=10 9 m olduqda h=15 103 m 
  
 Axırıncı 20 ildə sənayedə ultrasəsin tətbiqi çox böyük 
olmuşdur. Lakin ultrasəsin təbiəti hələ tam öyrənilməmişdir. Bu 
nöqteyi-nəzərdən akad. R.Q. Konovalov tərəfindən kəşf edilmiş 
ultrsəsin kapillyar effekti çox maraqlıdır. O, ultrasəs şüalandıran 
generatora içində su olan qab bərkidib, içərisinə kapillyar boru 
salmışdır. Su kapillyar təzyiqə uyğun səviyyəyə qalxdıqdan sonra 
dayanmışdır. Generator işə salındıqda su daha da yuxarı qalxmışdır. 
Beləliklə, ultrasəs hesabına kapillyar effektin kəskin artması 
müəyyən edilmişdir. Sübut edilmişdir ki, suyun yuxarı qalxması 
ultrsəs dalğası hesabına olmuşdur. Ultrasəsin yaratdığı basqı, 
kapillyardakı su sütununun basqısına bərabər olduqda proses dayanır.  
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 Ultrasəs dalğalarının köməyi ilə aşağıdakı hadisələrin də baş 
verməsi izah olunmuşdur.  
 Məlumdur ki, insanın ürək-damar sistemi ümumi uzunluğu 
100 min km-ə yaxın olan kapillyarlardan ibarətdir. Əgər ürək və 
damarlar hidrodinamik qanunlar əsasında işləsələr, onda qanın 
dövranı üçün ürək 40 dəfə güclü olmalı idi. Buradan belə sual 
meydana çıxır ki, ürəyin köməkçi ultrasəs nasosu yoxdurmu?  
 Yava adalarında bitən “Koroleva primula” birkisinin 
zəlzələdən qabaq gül açması uzun müddət bir sirr kimi qalmışdır. Bu 
bitki yerli əhaliyə yaxınlaşmaqda olan fəlakəti xəbər verən cihaz 
kimi xidmət edirdi. Bu hadisə də ultrasəsin effekti ilə asan izah edilir. 
Yer qatında baş verən güclü titrəyiş, müxtəlif tezlikli zəif rəqslər, o 
cümlədən də ultrasəs dalğaları yaradır. Bunlar da qidalandırıcı 
kapillyarlardan suyun cəld qalxıb bitkinin daxilində gedən maddələr 
mübadiləsini gücləndirərək, onun gül açmasına səbəb olur.  
 25 il bundan əvvəl Hindistan alimi Sinqx və Panniax mimoza 
və elodey bitkilərinə musiqinin təsirini müşahidə etmişlər. bitkilər 
gündə yarım saat musiqiyə “ qulaq asdıqda” bir yarım dəfə tez boy 
atmışlar.  
 
  Özlü mayelərin kapillyar qalxma hündürlüyü onun 
özlülüyündən asılı deyildir.  
 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda aparılan təcrübələr 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qeyri-Nyuton neftlərin kapillyar 
qalxma mayenin mexaniki xassəsində də asılıdır (şəkil IV. 18).  

 
 
    Şəkil IV. 18  
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 Burada 1 əyrisi Nyuton neftinə, 2, 3, 4 əyriləri isə tərkibində 
uyğun olaraq 5, 10 və 15% parafin olan qeyri-Nyuton neftlərə aiddir.  
 Mayenin məsaməli mühitdə hərəkəti zamanı kapilyyar 
qalxma hündürlüyünün böyük əməli əhəmiyyəti vardır.  
 Içərisinə müxtəlif diametrli süxur dənəcikləri doldurulmuş 
borunun bir ucunu həmin süxuru isladan mayeyə batırsaq, onda 
kapillyar təzyiqin təsiri nəticəsində maye süxur dənəciklərinin 
yaratdığı boşluqlarla öz-özünə yuxarı qalxacaqdır. Məsaməli mühitdə 
atmosfer şəraiti üçün kapillyar qalxma hündürlüyü aşağıdakı düsturla 
hesablamaq olar:  

   ,cos700
3,2

0 md
h                   (IV. 17)  

 
burada -hava sərhədində mayenin səthi gərilməsi, dH/sm; -
mayenin xüsusi çəkisi, q/sm3; d0-süxur dənəciklərinin orta diametri; 

-islanma bucağı (bu bucaq çox kiçik olduğundan, yəni 3-5 , 
cos 1 qəbul edilir); m-məsaməlilik əmsalıdır.  
 Bu ifadədən görünür ki, mayenin səthi gərilməsi artdıqca və 
süxur dənəciklərinin orta diametri, məsaməliliyi və mayenin xüsusi 
çəkisi azaldıqca onun kapillyar qalxma hündürlüyü də artır.  
 Xarici təzyiqin təsiri altında məsaməli mühitdə onu 
islatmayan maye vuraq. Aydındır ki, xarici təzyiqin artması ilə 
məsaməli mühitin maye ilə doyması (s) artacaq və əksinə 
azalacaqdır. Lakin bu tədqiqat nəticəsində alınan əyrilər üst-üstə 
düşməyəcəkdir (şəkil IV. 19).  
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Şəkil IV. 19 

 
 Şəkildə 1 əyrisi təzyiqin artması, 2 əyrisi azalması 
istiqamətində çıxarılmışdır. Yəni xarici təzyiqin eyni bir qiymətində 
məsaməli mühitin iki doyma dərəcəsi olacaqdır. Təzyiqin artması ilə 
alınan doyma dərəcəsi, azalması ilə alınan doyma dərəcəsindən kiçik 
olur. Bu hadisəyə kapillyar histerezis hadisəsi deyilir. Həmin 
hadisənin meydana gəlməsinə səbəb məsamə kanalları ölçülərinin 
kəskin dəyişməsi ola bilər. məlumdur ki, məsaməli mühitin iri ölçülü 
hissələri kiçik ölçülü hissələrlə əhatə olunur. Xarici təzyiqin 
müəyyən qiymətlərində iri ölçülü hissələrə islatmayan maye daxil ola 
bilə (bu təzyiqdə bəzi iri ölçülü hissələr maye ilə dola bilər); xarici 
təzyiqi aşağı saldıqda isə həmin iri hissələrdən maye çıxa bilmir və 
nəticədə kapillyar histerezis hadisəsi yaranır.  
 
                                                                                         

§ 8. Rebinder effekti  
 
 Slüda təbəqəsini yarıyadək ayırıb içərisinə paz yerləşdirək. 
Aralanmış yerə su damcısı toxunduqda çatın dərinləşdiyini görərik. 
Beləlilkə, maye-paz rolunu oynayır. Mayenin çatın divarlarını 
aralama xassəsinə pazlaşdırıcı təsir deyilir.  
 Pazlaşdırıcı təsir nazik maye qatının xassəsi olub, bu qatın 
qalınlığının müəyyən hk-dan kiçik qiymətlərində yaranır. h hk 
olduqda isə maye qatı nazikləşir və pazlaşdırıcı təsir böyük olur. 
Bundan başqa, maye ilə cismin səthi arasında əlaqə möhkəm olduqca 
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pazlaşdırıcı təsir də böyük alınır. Maye cismin səthi ilə zəif əlaqədə 
olduqda mayeyə, bərk cismin səthində yaxşı adsorbsiya edilən maddə 
qatmaqla pazlaşdırıcı təsiri gücləndirmək olar.  
 Pazlaşdırıcı təsirin səbəbini maye ilə bərk cismin molekulyar 
əlaqəsində axtarmaq lazımdır. 
 Fərz edək ki, iki paralel lövhə arasında yerləşən maye 
sıxışdırılır (şəkil IV. 20).  
 

 
 

Şəkil IV. 20 
 
 Aydındır ki, sıxışdırma prosesini mayenin özlülüyü 
ləngidəcək. əgər sıxışdırma prosesinə yalnız özlülük qüvvələri təsir 
etsəydi, təzyiqin istənilən kiçik qiymətində tamamilə sıxışdırılardı və 
lövhələr görüşərdilər. təcrübələr göstərir ki, mayenin tamamilə 
sıxışdırılması üçün çox böyük təziq lazımdır (bir neçə min MPa).  
 Baxılan misalda pazlaşdırıcı təsiri belə izah etmək olar. Bərk 
cismin molekulları ilə maye molekulları arasındakı qarşılıqlı əlaqə 
lövhədən mayenin daxilinə doğru müəyyən masafəyə yayılır. Lakin 
hələ müəyyən olunmamışdır ki, bərk cisim molekulları yalnız qonşu 
maye molekullarına təsir göstərir, yaxud bu təsir bir maye 
molekulundan o birinə ötürülüb, tədricən zəifləyir. Hər halda, bərk 
cismin molekulyar təsir radiusu çox kiçik olub, mikrometrin mindi 
biri ilə ölçülür.   
 Lövhələr arasındakı məsafə çox kiçik olarsa (bu şərtlə maye 
qatının molekulları lövhə molekullarının təsiri altında olsun), mayeni 
sıxışdırmaq üçün görülən iş, maye molekulları ilə bərk cisim 
molekulları arasındakı əlaqə qüvvələrinin dəf edilməsinə sərf 
olunmalıdır. Mayeni sıxışdırmaq üçün görülən iş nə qədər böyük 
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olarsa, maye qatının nazikləşdiyi zaman mayenin göstərdiyi 
maksimal müqavimət qüvvəsi də bir o qədər böyük olacaqdır.  
 B.V.Deryagenin tədqiqatları göstərir ki, pazlaşdırıcı təzyiq, 
maye qatının qalınlığı azaldıqca artır və lövhələrarası məsafə 
molekul diametrinin iki mislinə bərabər olanda, yəni hər lövhə 
monomolekulyar qatla örtüldükdə, maksimum olur. Maye qatının 
sonrakı nazikləşməsində pazlaşdırıcı təsir zəfləyir.  
 P.A.Rebinder mayeyə səthi aktiv maddə qatmaqla pazlaşdırıcı 
təsiri artırmaq üsulunu təklif etmişdir. Məsələn, mayeyə hər hansı 
kristal salsaq və mayedə həmin kristal üzərində adsorbsiya edilən 
maddə həll ersək, kristalın səthindəki xırda çatlarda yaranan 
pazlaşdırıcı təzyiq, səthi aktiv maddə qatılmamış həmin mayenin 
pazlaşdırıcı təzyiqindən qat-qat artıq olacaqdır.  
 Səthi aktiv maddələr elastik və plastik deformasiya prosesinə 
böyük təsir göstərir. Bu hadisəni Rebinder qurğuşun, alüminium, 
qalay və sink monokristallarında öyrənmişdir. Təcrübələrin birində, 
aktiv və qeyri-aktiv mühitlərdə deformasiya olunan qalay 
monokristalının fotoşəkili alınmışdır. Qeyri-aktiv mühitdə sürüşən 
təbəqələrin qalınlığı 52 mk idisə, aktiv mühitdə - 1mk olmuşdur. 
Beləliklə, səthi aktiv maddələr, sürüşən təbəqələrin yeyilməsinə 
səbəb olur. Maşınların toxunan hissələrini yağlamaqda məqsəd bu 
hissələr arasında bilavasitə əlaqə olmamasını təmin etməkdir. 
Pazlaşdırıcı təsir buna kömək etdiyindən elə yağ götürmək lazımdır 
ki, onun pazlaşdırıcı təsiri maksimal olsun.  
 Pazlaşdırıcı təsir həmçinin yeyilmə və dagılma prosesini 
asanlaşdıra bilər. cismin səthinin dağılmasına kömək edən mayelərə 
bərkliyi azaldıcılar deyilir. Onlar texnikada kəsmə və bərk süxurları 
qazma prosesində istifadə olunur. Məsələn, suya aktv maddələr 
(soda, xloridlər, fenol və s.) qatmaqla quyunun qazılma sürəti        
50-100% artır (təmiz suya nisbətən).  
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§ 9. Elektrokapillyar hadisələr 
 Elektrik sahəsində yerləşən fazaların sərhədində, yəni İEQ-də 
(ikiqat elektrik qatında) baş verən kapillyar hadisələrə 
elektrokapillyar hadisələr deyilir.  
 Elektrik sahəsinin olması sərbəst səth enerjisini qiymətcə 
dəyişdirir. Bu, məsələn, adsorbsiya, həmçinin ionların elektrodlarda 
yığılması və elektrodların boşalması proseslərində müəyyən rol 
oynayır. Buna görə də  ilə İEQ parametrləri arasındakı əlaqəni 
öyrənmək adsorbsiya hadisəsi üçün mühümdür.  
 Tədqiqat, adətən, civə (Hg) ilə elektrolit məhlulları arasındakı 
sərhəddə aparılır (bərk cisimlər üçün  bilavasitə ölçülmür).  
 Qui və sonralar Frumkin tərəfindən bu sistemlərdə aparılan 
klassik tədqiqatlar nəticəsində mühüm elektrokimyəvi 
qanunauyğunluqlar aşkar edilmişdir.  
 Elektrik hərəkətetdirici qüvvəni (e. h. r.) E nəzərə almaqla 
İEQ-yə malik səthdə -nı ölçmək üçün kapillyar elektrometrlərdən 
istifadə olunur.  
 IV.21 şəklində Lippman tərəfindən 1873-cü ildə quraşdırılmış 
cihaz göstərilmişdir.  

 
Şəkil IV. 21 
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Burada 1-buradakı Hg sütununun təzyiqi, 2-kapillyar ucluqda 
olan Hg-elektrolit məhlulu sisteminin əyri səthindəki kapillyar 
təzyiqlə müvazinətləşir. -nın müvazinətləşmiş hala uyğun qiyməti 
civə sütununa (h) görə tapılır:  

   ,
2
1 rgh             

burada -sıxlıq; r-kapillyarların radiusudur. 3 və 4 klemlərinə xarici 
e. h. r. tətbiq etməklə, civə-məhlul sərhidini polyarizə etmiş olsaq, 
civə sütununun hərəkət etdiyini görərik. Deməli, e. h. r. civə-məhlul 
sərhədindəki -nı dəyişdirir. Sərhədi əvvəlki hala qaytarmaq üçün 6 
kürəsini qaldırmaq və ya endirmək lazımdır.  - E əyrisi parabola 
şəklində olub, elektrokapillyar əyri adlanır (şəkil IV. 22).  
  

 
Şəkil IV. 22 

 
Polyarlaşmanın mexanizmini belə izah etmək olar: e. h. r. 

olmadıqda (E=0), civə su ilə əlaqədə olduqda müəyyən qədər Hg++ 
ionları əmələ gəlir. Bu ionlar təmas səthinə müsbət yüklər verir və 
buna də həmin səthdə potensial  qədər artır. Eyni adlı yüklərin 
qarşılıqlı dəf edilməsi, səthdə gərilmə qüvvələrini azaldır və 
beləliklə də   azalır.  
 Civəni mənfi yüklə yüklədikdə isə təmas səthində müsbət 
yüklər azalır və deməli, səthi gərilmə artır.  
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Polyarlaşma artdıqca e. h. r. təmas səthindəki -ni və 
müsbət yükləri kompensə etdiyindən  artır. Bu, tam kompensə 
olduqda isə  maksimum olur. E-nin sonrakı artımında səth mənfi 
yüklənir və  azalır. Deyilənləri Qibbsin tənliyi ilə ifadə etmək olar:  
    dГd     (IV. 18)  

   ,, 0Гz
C
dCRTdzdm   

burada 0-səth yükünün sıxlığı (kl/cm2); z -1г ionun yüküdür (Г və 
-Hg++-ə aiddir). 

 

 
 

Şəkil IV. 23 
 
Yuxarıda göstərilən ifadələr əsasında d =dE olduğunu  

bilərək, (IV. 18) əvəzinə yazarıq:  

    .0dE
d    (IV. 19)  

 Bu tənlik (Lippman tənliyi) hər vahid səthə düşən yükün 
qiymətini hesablamağa imkan verir.  
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 İEQ-nın diferensial tutumu isə:  

    .
0

0

dE
d

dE
dC   (IV. 20)  

 Elektrokapillyar əyriyə görə qurulan d /dE E əyrisindən də 
C-ni tapmaq olar.  
 (IV. 19) tənliyi göstərir ki, elektrokapillyar əyrinin qalxan 
qolunda 0 0, düşən qolunda 0 0, maksimum nöqtədə isə d /dE=0 
və  0=0 olur. Bu nöqtə sıfır yüklənmə nöqtəsi (CJH) adlanır və 
izoelektrik nöqtəyə yaxındır.  
 Vandervaals qüvvələri nəticəsində Hg elektrolit məhlulu 
sərhədində ionların adsorbsiyası elektrokapillyar əyrinin formasını və 
CJH-nin yerini dəyişə bilər. bu səth qüvvələri təsiri altında asan 
polyarlaşan səthi aktiv maddə (CAM) ionları üçün daha çox 
xarakterikdir.  
 Anioaktiv CAM, əsasən 0 0 zonasında adsorbsiya olunub, 

-nı azaldır. Lakin, ionların adsorbsiyası 0 0 zonasını da əhatə edə 
bilər. Adsorbsiya nəticəsində elektrokapillyar 2 əyrisi (şəkil IV. 23), 
CAM olmadıqda alınan 1 əyrisinə nisbətən yerini dəyişdirir. Burada 
a halı anioaktiv, b halı isə kationaktiv CAM adsorbsiya olduqda 
alınmışdır.  
 Analoji şəkil kationaktiv CAM üçün də xarakterikdir. E -
adsorbsiya prosesi nəticəsində CJH-nin öz yerini dəyişməsini 
xarakterizə edir. Bu dəyişməyə əsasən adsorbsiya potensialı ilə ifadə 
olunan adsorbsiya enerjisini ölçmək olar.  
 Beləliklə, elektrokapillyar əyrilərin analizi CAM-ın 
adsorbsiya xarakteristikalarını və bununla da onların səthi aktivliyini 
təyin etməyə imkan verir.  
 
 
  § 10. Kapillyar hadisənin neft, su və qazın  

hərəkətinə təsiri  
 
 Layın kapillyar kanallarında və çatlarında neft, su və qazın 
hərəkəti zamanı kapillyar effekt böyük rol oynayır. Əgər neft layının 
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bir bərk cisim, iki maye və bir qaz fazasından ibarət sistem kimi 
təsəvvür etsək, onda kapillyar məsamələrdə iki və ya üç faza arasında 
təmas sərhədi ola bilər. bu fazaların süxuru islatma qabiliyyəti 
müxtəlif olduğu üçün həmin fazalar arasında menisk yaranır; bunun 
da hər iki tərəfində təzyiqlər fərqi, yəni kapillyar təzyiq əmələ gəlir.  
 Məsamələrdə çoxfazalı hərəkət olanda təzyiq bəzən mayenin 
hərəkətinə kömək edir, bəzən də ona mane olur. Əgər neft və ya su, 
məsamələri təşkil edən süxur dənəciklərini yaxşı isladırsa, onda 
maye, kapillyaar təzyiqin təsiri nəticəsində meniskin çökək tərəfinə 
doğru hərəkət edir; bu halda kapillyar təzyiq mayenin hərəkətinə 
kömək edir. Əksinə, əgər neft və ya su, məsamələri təşkil edən 
dənəcikləri islatmırsa, onda menisk ətrafında yaranan kapillyar 
təzyiq, mayenin hərəkətinə maneçilik törədəcəkdir.  
 P.A.Rebinder, K.E.Zineçenko və M.M. Kusakov neft, su və 
qazın məsamələrdə hərəkətinin iki halını qeyd etmişlər: a) menisk 
yaratmayan mayelərin hərəkəti; b) menisk yaradan mayelərin 
hərəkəti. Birinci halda menisk yaranmadığından kapillyar təzyiq təsir 
göstərə bilməyəcəkdir. Ikinci halda isə əgər dənəcikləri çox kiçik və 
uyğun olarsa; əsas həlledici amil fazalar arasında menisk və bunun da 
nəticəsində əmələ gələn kapillyar təzyiq olur.  
 Laydan neftin çıxarılması ilə əlaqədər olan bir çox məsələləri 
həll etmək işində məsamələrdən neftin si ilə sıxışdırılma 
mexanizminin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu 
məsələnin həllinə bir sıra təcrübə işləri həsr edilmişdir. 
Təcrübələrdən birində keçiriciliti 0,1-0,2 mkm2 olan sementlənmiş 
kvars və marşallit süxur nümunəsi tetraetilortosillikatın sulu spirt 
məhlulu ilə işlənmiş, sonra özlülüyü neftin özlülüyünə bərabər olan 
qeyri-polyar karbonidrogenli mayenin, özlülüyü suyun özlülüyünə 
bərabər olan başqa karbohidrogenli maye ilə və daha sonra suyun özü 
ilə, nəhayət natrium-hidroksidin sulu məhlulu ilə sıxışdırılması, eləcə 
də Tuymazı neftinin və onun karbohidrogenli məhlulunun su ilə 
sıxışdırılması öyrənilmişdir. Burada iki seriya təcrübə aparılmışdır; 
birinci halda bir karbohidrogenli maye digər karbohidrogenli maye 
ilə sıxışdırılmışdır; yəni sıxışdırılan və sıxışdıran mayelər arasında 
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menisk yaranmışdır; ikinci hald aisə karbohidrogenli maye 
məsamələrdən su və sulu məhlul ilə sıxışdırılmışdır, yəni sıxışdırılan 
və sıxışdıran mayelərin təmas sərhədində menisk yaradılmışdır. 
Birinci halda hər iki maye arasında yarana bilən səthi gərilmə sıfra 
bərabər olduğundan bu hal iki mayedən birinin digəri tərəfindən 
sıxışdırılmasının xüsusi halıdır.  
 Təcrübə aparılmazdan əvvəl süxur nümunəsinin 
məsaməliliyinin, mineraloji tərkibinin təbii neft layları şəraitinə 
yaxın olması üçün xüsusi tədbirlər görülmüşdür. Beləliklə, təcrübə 
ilə müəyyən edilmişdir ki, iki mayenin sıxışdırılması zamanı =0 
olduqda süxur nümunəsindən mayenin sıxışdırılma dərəcəsi 
sıxışdıran və sıxışdırılan mayelərin özlülükləri nisbətindən asılıdır.  
 Bundan başqa, menisk olmayan halda sıxışdırma prosesinin 
tədqiq olunması zamanı iki hal ola bilər: 1) az özlü maye, çox özlü 
mayenin tutduğu məsamələrə dolur. Bu halda, az özlü mayeyə görə 
təyin edilmiş keçiricilik, çox özlü mayeyə görə təyin edilmiş 
keçiricilikdən artıq olur; 2) az özlü maye, çox özlü mayeni 
məsamələrdən tamamilə sıxışdıra bilmir. Bu halda, süxurun az özlü 
mayeyə görə ölçülmüş keçiriciliyi, çox özlü mayeyə görə ölçülmüş 
keçiriciliyindən kiçik alınır. Birinci və ikinci hal, məsamələrin 
həndəsi formasından, qismən bir tərəfi, bağlı məsamələr olması, 
eləcə də hər tərəfi açıq, lakin çox nazik yarıqların olması ilə 
əlaqədardır. Göstərilən təcrübədən belə nəticə çıxır ki, 
məsamələrdəki maye sərhədlərində menisk yaranmayanda, mayenin 
sıxışdırılma sürəti əsas etibarilə həmin mayelərin özlülüklərinin 
nisbəti ilə müəyyən edilir.  
 Az özlü sıxışdıran mayeni su ilə əvəz etdikdə onların 
sərhədlərində menisk yaranır və sıxışdırma prosesi yavaşıyır. 
Sıxışdırma təzyiqi kiçik olanda karbohidrogenli mayelər su ilə 
praktiki sıxışdırıla bilmir və süxur nümunəsində çoxlu miqdarda 
karbohidrogenli maye qalır. Təzyiq bir qədər artırıldıqda isə mayeni 
ancaq süxur nümunəsini nisbətən iri məsamələrindən çox az 
miqdarda sıxışdırmaq mümkündür.  
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 Hidrofil məsamələrdən karbohidrogenli mayelərin su ilə 
sıxışdırılması. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün qeyri-polyar 
karbohidrogenli mayelərin (neft modeli), distillə olunmuş su ilə (lay 
suyunun modeli) hidrofil məsamələrdən sıxışdırılmasını öyrənmək 
məqsədilə aparılmış təcrübəni izah edək. Təcrübədə qeyri-polyar 
maye sementlənmiş kvarslı qum və marşallit məsamələrindən su ilə 
sıxışdırılmışdır. Lay modelinin keçiriciliyi 0,2-0,75 mkm2 və 
məsaməliliyi isə 25-30% arasında götürülmüşdür. Təcrübədə iki növ 
qeyri-polyar mayedən istifadə edilmişdir: qeyri-polyar yağın (42%) 
qeyri-polyar kerosində (58%) qarışığı (qarışığın özlülüyü =14,4 10-3 
n/m2 san, sıxlığı =851,7 kq/m3 və distillə olunmuş su sərhədində 
səthi gərilməsi =47 10-3 H/m) və qeyri-polyar kerosinlə (56%) 
qeyri-polyar benzinin (44%) qarışığı (özlülüyü =14,4 10-3 H/m2 san, 
sıxlığı =771,2 kq/m3 və distillə olunmuş su sərhədindəki səthi 
gərilməsi =42 10-3 H/m).                                                                 
  Keçiriciliyi təxminən 0,55 mkm2 olan süxur nümunəsi üçün 
təcrübədə sıxışdırma prosesi iki mərhələdə-əvvəlcə kapilyar təzyiqin 
təsiri, sonra da müvafiq sabit təzyiqlər fərqi yaradılmaqla 
aparılmışdır.  
 Təcrübə nəticəsində məlum olmuşdur ki, layın hidrofil 
xüsusiyyətli modelindən karbohidrogenli mayelərin sıxışdırılması 
zamanı maye nəinki açıq məsamələrdən, hətta bağlı məsamələrdən 
də sıxışdırıla bilir. 
 Sıxışdırmanı iki mərhələdə: əvvəlcə p=0 (kapillyar 
sıxışdırma), sonra da p 0 qiymətində apardıqda da süxur 
nümunəsinin tam neft verməsi dəyişilmir. Məsələn, karbohidrogenli 
mayeləri 0,55 mkm2 keçiriciliyi olan süxur nümunəsindən p=2 mm 
civ. süt. təzyiqlər fərqində su ilə sıxışdırdıqda süxur nümunəsinin 
verimi 74% təşkil edir. Beləliklə, demək olar ki, həqiqətdə hidrofil 
məsamələrin verimi, sıxışdırma təzyiqindən asılı deyil, yəni hidrofil 
təbiətli süxurların “neft vermələri” kapillyar təzyiqdən asılıdır.  
 Təcrübə göstərmişdir ki, hidrofil təbiətli süxurun tam verim 
əmsalı təcrübi olaraq sıxışdırma təzyiqindən asılı olmadığı halda, 
sıxışdırmanın susuz dövründəki layın neft verimi, təzyiqin artması ilə 
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azalmalıdır. IV. 24 şəklindəki əyrilərdən (1, 2, 3, 4 uyğun olaraq 
k=0,2,  0,3,  0,65 və 0,75 mkm2 üçün çıxarılmışdır) məlumdur ki, 
hidrofil süxurların tam verimi təcrübi olaraq nə sıxışdırma 
təzyiqindən, nə də məsamələrin keçiriciliyindən praktiki asılı 
deyildir. 
 

 
 
    Şəkil IV. 24  
 
 Məsamələrin keçiriciliyi ancaq süzülmə sürətinə təsirgöstərir. 
Sıxışdırılan maye özlülüyünün sıxışdırma prosesinə təsiri 
öyrənilərkən məlum olmuşdur ki, sıxışdırılan mayenin özlülüyü, 
hidrofil məsamələrin tam neft verimlərinə təsir göstərmir;  
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Şəkil IV. 25 
 

çünki karbohidrogenli mayeləri su ilə sıxışdırdıqda 14
с

н və 

p=2 mm civ. süt., k=0,2 mkm2) layın verimi 72%, eyni şəraitdə, 

lakin 1
с

н olduqda süxur nümunəsinin verimi 74% təşkil edir. 

Sıxışdırmada keçiricilik və təzyiqlər fərqi kimi, mayenin özlülüyü də 
ancaq süzsülmənin sürətinə təsir göstərir. Eyni şəraitdə sıxışdıran 
mayenin özlülüyünün sıxışdırmaya təsiri IV. 25 şəklindəki V=V(t) 
əyriləri ilə ifadə olunmuşdur (şəkildə 1, 2, 3 uyğun olaraq sıxışdırılan 
mayenin süzülməsi, susuz və sulu dövrləri ifadə edir). Həmin 

əyrilərdən məlum olur ki, 1
с

н  olduqda, sışdırmanın susuz 

müddəti 14
с

н halındakından çox alınır. Beləliklə, sıxışdırma 

zamanı hər iki maye arasında menisk yaranmazsa, yəni pk=0 olarsa 
və eyni şəraitdə həmin mayelər arasında menisk yaranmaqla aparılan 
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təcrübələrin müqayisəsindən məlum olmuşdur ki, sıxışdıran və 
sıxışdırılan maye arasında meniskin yaranması, süxur nümunəsinin 
neft veriminin azalmasına səbəb olur. Ona görədə sıxışdırmadan 
sonra məsamələrdə xeyli neft qalır. belə ki, kiçik diametrli və bağlı 
kapillyarlarda qalan neftin çıxarılması təzyiqlər fərqini artırmaqla da 
mümkün olmur.  
 Maye və bərk cismin bəzi fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin 
sıxışdırma prosesinə təsirini aydınlaşdırmaq üçün süxur nümunəsinin 
tam neft verimini  ölçüsüz p/ pk nisbətinin funksiyası kimi qəbul 
edək,  p-nin qiymətini (I. 12) düsturundan, pk-nın qiymətini isə 

(IV. 13) düsturundan götürüb bir-birinə bölsək, 
k

Vr
p
p

k

2

 alınar.  

 Məlumdur ki, həmin nisbət əvvəllərdə deyildiyi kimi həm 
süxurun, həm də süzülən mayelərin fiziki və fiziki-kimyəvi 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla məsamələrdə sıxışdırmanı tamamilə 

xarakterizə edir. IV. 26 şəklindəki 
k

Vr 2

əyrisindən görünür 

ki, hidrofil xüsusiyyətli süxurun neft verimi, təcrübi olaraq 

k
Vr 2

nisbətindən asılı deyildir (şəkildə 1, 2, 3, 4, 5-müxtəlif 

keçiriciliklər üçünçıxarılmışdır). 

 
Şəkil IV. 26 

 
 Təcrübədən alınmış materiallara əsasən, demək olar ki, neftin 
təbii lay şəraitində su ilə nisbətən yaxşı islanan məamələrdən 
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sıxışdırılması zamanı süxurun  neft verimi süxurun keçiriciliyindən, 
neftin özlülüyündən və eləcə də sıxışdırma təzyiqindən asılı deyildir. 
Lakin, həmin amillər ancaq neftin məsamələrdə süzülmə sürətinə 
təsir edir. Beləliklə, keçiriciliyi hər yerdə eyni olmayan hidrofil 
süxurların neft veriminə təsir edən əsas amil kapillyar təzyiqdir. Belə 
ki, kapillyar təziq böyük keçiricilikli məsamələrə az, kiçik 
keçiricilikli məsamələrə isə çox təsir edir. Sıxışdırılan mayelərə görə 
süxurun keçiriciliklərinin fərqi nə qədər çox olarsa kapillyar 
qüvvənin təsiri də bir o qədər artır. Deyilənlərdən belə çıxır ki, neft 
və suyun məsamələrdə hərəkətinə və neftin su ilə sıxışdırılmasına 
kapillyar təzyiq əhəmiyyətli təsir göstərir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, neft laylarında hidrofil məsamələrin 
neftlə uzun müddət görüşməsi nəticəsində bu məsamələr neftin 
polyar komponentləri ilə hidrofoblaşır. Beləliklə, layda hidrofil 
sahələrə az təsadüf edilir və təbii şəraitdə neft və su hidrofob 
məsamələrdə hərəkət edir. Bununla əlaqədar olaraq neftlə nisbətən 
yaxşı islanan məsamələrdən neftin su ilə sıxışdırılması barədə 
aparılan təcrübələrin nəticələrinə baxaq.  
 Hidrofob məsamələrdən neftin su ilə sıxışdırılması. 
Keçiriciliyi 0,1-1 mkm2

 və məsaməliliyi 25-35% olan hidrofob 
məsamələrdə və keçiriciliyi 0,1-1,7 mkm2, məsaməliliyi 18-25% olan 
hidrofoblaşdırılmış süxur nümunəsinin məsamələrdən neftin su ilə 
sıxışdırılma prosesi tədqiq olunmuşdur. Qeyd olunduğu kimi, təbii 
süxur dənəciklərinin səthi neftin polyar kimponentləri vasitəsilə 
məsamələrin neftlə dolması zamanı hidrofoblaşır. Eyni (uzunluğu 
təxminən 0,03 m, diametri 0,014 m) süxur nümunəsində aparılan 
təcrübədən müqayisə edilə bilən nəticələr alınmışdır. Tədqiq olunan 
neft modelinin xüsusiyyəti IV. 5 cədvəlində verilir.  
 Lay suyu neftlə təmas sərhədində bir gün sakit saxlandıqdan 
sonra, onun 20 C-də hava sərhədindəki səthi gərilməsi 76,2 mC/m2 
olmuşdur.  
 Lay suyundan həm sıxışdırıcı maye kimi, həm də sıxışdırmanı 
əlaqəli suyun iştirakı ilə apardıqda əlaqəli su kimi istifadə 
olunmuşdur. Təcrübələrdə əlaqəli su 20% götürülmüşdür. Sıxışdırma 
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prosesi həm distillə edilmiş su ilə, həm də lay suyu ilə, müxtəlif 
keçiricilikdə əlaqəli suyun iştirakı olmadan  p=0-dan (kapillyar 
sıxışdırma) p=100 mm. civ. süt. qədər təzyiqlər fərqində 
aparılmışdır.  
       Cədvəl IV. 5 
 
 
 
Nümunə 
№№ 

 
 
Sıxlıq, 
kq/m2 

Temperatur, C Səthi 
gərilmə, 
mC/m2 

20 25 30 
Özlülük, 10-3 H/m2 san 

1 
2 
3 

860,9 
873,8 
855,7 

13,8 
19,9 
8,3 

 
 

7,2 

 
 

6,4 

22,9 
22,7 
21,8 

 
 Neft-su sərhəddinin hərəkət sürəti layda olduğu kimi 1 
m/gün-dən artıq olmuşdur (su ilə nisbətən yaxşı islanan məsamələrdə 
olduğu kimi). 
 IV. 27 şəklində hidrofoblaşdırılmış müxtəlif keçiricilikli 
məsamələrin tam və sıxışdırmanın susuz dövründəki neft veriminin 
təzyiqlər fərqindən asılılığı göstərilmişdir (1, 2 və 3, 4 uyğun olaraq 
keçiriciliyin 0,2 və 0,6 mkm2 qiymətləri üçün çıxarılmışdır).  

 

 
 

    Şəkil IV. 27  
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Bu əyrilərdən görünür ki, hidrofoblaşmış məsamələrin neft 

verimi əsasən sıxışdırma təzyiqindən asılıdır. Belə ki, neft veməni 
artırmaq üçün sıxışdırma təzyiqini tədricən artırmaq lazımdır ki, o 
optimal qiymətdən çox olmasın. Təzyiq optimal qiymətdən böyük 
olduqda neft vermənin azalması su dillərinin yaranması ilə izah 
olunur.  
 Ümumiyyətlə, neftlə yaxşı islanan məsamələrin tam neft 
verimi su ilə yaxşı islanan məsamələrin (eyni keçiricikli) neft 
verimindən az olur. Deməli, neft veriminin ən böyük olması üçün elə 
şərait yaratmaq lazımdır ki, sıxışdırma zamanı su, süxuru nisbətən 
yaxşı islada bilsin, hidrofil məsamələrdə sıxışdırma zamanı elə sürət 
seçilməlidir ki, islanma inversiyası yaranmasın. Sıxışdırmanı 
hidrofob məsamələrdə apardıqda isə suya elə səthi aktiv maddələr 
qatılmalıdır ki, o süxuru yaxşı isalada bilsin.  
 Hidrofob məsamələrdə tam neft veriminin Vr2/ k 
parametrindən asılılığı IV. 28 şəklində verilmişdir.  
 

 
 
    Şəkil IV. 28   
 
 Bu şəkildən görünür ki, hidrofob məsamələrin neft verimi 

Vr2/ k parametrindən asılıdır. Deməli, hidrofob məsaməli mühitdən 
nefti sıxışdıran zaman maksimum neftvermə almaq üçün elə sürət 
seçmək lazımdır ki, ölçüsüz Vr2/ k parametri 2 10-6 2 10-5 olsun.  
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§ 11. Qaz-kondensat sistemlərinin hidrofob 
mühitdə süzülməsinin tədqiqi  

 
 Məlumdur ki, təbii qaz və qaz-kondensat yataqlarını təşkil 
edən süxurlar bəzi hallarda tamamilə və ya qismən hidrofob süxurlar 
olur. Ədəbiyyat məlumatlarına görə Kanadada Atabaska yatağını 
təşkil edən bitumlu qumdaşılar hidrofob kollektorlardır. Qismən 
hidrofob kollektorlara Amerikanın Vilkoks, Sprinqer və Tenslina 
yataqlarının qumdaşılarını misal göstərmək olar. Tədqiqatlar göstərir 
ki, ölkəmizin Vuktil və Orenburq qaz-kondensat yataqlarını təşkil 
edən məhsuldar qat qismən hidrofob kollektorlardan ibarətdir.  
 Məlumdur ki, qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi 
prosesində lay təzyiqinin azalması ilə əlaqədar olaraq layda maye 
kondensat ayrılır. Bunun nəticəsində layın kondensatla doyma 
dərəcəsi zamandan asılı olaraq dəyişir; bu proses də süzülmə 
parametrlərinə təsir göstərir.  
 Göstərilən proses hidrofil kollektorlar üçün müəyyən 
dərəcədə öyrənilmişdir.  
 Hidrofob kollektorlardan təşkil olunmuş qaz-kondensat 
yataqlarında, məsaməli mühitin müxtəlif fazalarla doyma dərəcəsinin 
dəyişməsi şəraitində, kolektorlarda fazaların paylanma prosesini və 
bu prosesin süzülmə göstəricilərinə təsirini tədqiq etmək, qaz-
kondensat yataqlarının səmərəli rejimdə işlənməsində ən vacib 
məsələdir.  
 Həmin məsələni aydınlaşdırmaq məqsədilə təcrübi tədqiqat 
işləri aparılmışdır. Laboratoriya şəraitində hidrofob kollektorun 
modeli yaradılmış və bu modelə qaz-kondensat sisteminin tükənmə 
rejimində süzülməsi tədqiq edilmişdir. Tədqiqat zamanı modeldə 20-
25% qalıq su yaradılmışdır. Təcrübə 30 MPa təzyiqdə aparılmışdır 
(sistemdə kondensatın başlanğıc düşmə qəzyiqi pb=24 MPa 
olmuşdur). Bu şəraitdə nümunənin keçiriciliyi ölçülmüş və qaz-
kondensat sistemi ilə doyma süxurun doyma prosesindən sonra 
sistemdə təzyiq 30 MPa-dan 10 MPa-ya endirilmişdir. Bununla da 



323 
 

qaz fazasında olan kondensatın düşməsi üçün şərait yaradılmışdır. Bu 
şəraitdə zamandan asılı olaraq keçiriciliyin dəyişməsi izlənilmişdir.  
 Analoji təcrübə hidrofil modeldə də aparılmış və alınan 
nəticələr müqayisə edilmişdir. Nəticə göstərir ki, kondensatın 
düşməsi ilə hidrofil kollektorda qaza görə keçiricilik zamandan asılı 
olaraq azalır, hidrofo kollektorda isə artır. Ehtimal ki, məsaməli 
mühitdə üçüncü fazanın yaranması ilə fazalar bölgüsü dəyişir və 
hidrofob kollektorda isladan faza (kondensat) islatmayan fazanı 
(suyu) sıxışdırmaq daha kiçik kapillyarlarını tutur və buna görə də 
nümunədə qaza görə keçiricilik artır.  
 Aparılan tədqiqat nəticələrinə əsasən demək olar ki, hidrofob 
kollektorlardan təşkil olunmuş qaz-kondensat yataqlarında lay 
təzyiqinin maksimal kondensləşmə təzyiqindən aşağı düşməsində, 
quyularda məhsuldarlıq əmsalının artmasını gözləmək olar.  
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V  F Ə S İ L 
 
 NEFT VƏ QAZIN MƏSAMƏLİ MÜHİTLƏRDƏN   

    SIXIŞDIRILMASI   
 
 

§ 1. Müxtəlif lay rejimlərində yatağın  
         neft verməsi  

 
 Layda maye və qazın quyudibində süzülməsi – lay enerjisinin 
ehtiyatından və növündən asılı olan qüvvənin təsirindən baş verir. 
Layların quyular vasitəsilə istismarı zamanı, quyudibi zonada 
təzyiqin qiyməti, lay təzyiqinin orta qiymətindən kiçik olduğundan, 
bu iki zonada təzyiqlər fərqi yaranır. Təzyiqin lay üzrə düşməsi, 
yatağın həm neftli, həm də sulu hissəsini əhatə edir. Beləliklə, 
yatağa, ona qazılmış quyularla birlikdə vahid hidravlik sistem kimi 
baxmaq olar.  
 Bu nöqteyi-nəzərdən layda maye və qazın quyudibində 
hərəkətini təmin edən təzyiqlər fərqi hidrodinamik amillərdən (maye 
və qazın sərfi, istismar quyularının konstruksiyaları və layda 
yerləşdirilməsi və s.), maye və qazın fiziki-kimyəvi xassələrindən 
(özlülük, maye və qazın tərkibi, sıxlığı və s.), layın litofiziki 
xassələrindən (keçiricilik, məsaməlilik və süxurların tərkibindən, 
elastik xüsusiyyətlərindən və s.) asılıdır.  
 Layda maye və qazın hərəkətini təmin edən əsas enerji 
mənbələri: layda olan ətraf suların və qazın papağının basqı enerjisi; 
neft və suda həll olmuş, təzyiqin azalması ilə onlardan ayrılan qazın 
enerjisi; sıxılmış süxur və mayenin elastik enerjisi; neftin ağırlıq 
qüvvəsindən yaranan qravitasiya enerjisidir.  
 Bu enerji mənbələrinin istismar zamanı aşkar olunma 
şəraitlərinə baxaq.  
 Yuxarıda göstərilən bu və ya digər enerji mənbəyinin 
üstünlüyünə görə yatağın iş rejimləri; su basqı, qaz basqı, həll olmuş 
qaz rejimi; elastik su basqı rejimi, ağırlıq və qarışıq rejim adlanır.  
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 Su basqı rejiminə yer səthinə çıxışı olan yataqlarda rast 
gəlinir. Belə rejimdə maye və qazın quyudibinə sıxışdırılmasında 
əsas hərəkətetdirici qüvvə neftlilik konturunun arxasında olan suyun 
basqısından yaranan hidrostatik təzyiqdir (şəkil V. 1).  
 Bu rejimdə, adətən, istismar praktiki olaraq yüksək və sabit 
quyudibi təzyiqi altında aparıldığından, neftin və qazın quyudibinə 
sıxışdırılması prosesində neftin ağırlıq qüvvəsinin, həmçinin maye və 
süxurun elastik xassələrinin rolu nəzərə alınmaya bilər. həmin 
rejimdə istismar zamanı qaz amilinin sabitliyi əsas göstəricidir.  
 Qidalanma konturunda təzyiq sabit qaldığından, özlülüyü 
böyük olan neftli hissənin, özlülüyü kiçik olan sulu hissə ilə zaman 
keçdikcə əvəz olunması nəticəsində quyuların ümumi hasilatı 
(neft+su) eyni təzyiqlər fərqində arta dabilər.  
 

  
 
  Şəkil V. 1                           Şəkil V. 2  
 
 Qaz basqı rejimi ilə işlənən yataqlarda nefti quyudibinə 
hərəkət etdirən qüvvə qaz papağında olan qazın elastik enerjisidir. 
Belə rejimin olması yataq xaricən qapalı olmalıdır (əgər neft-su 
konturu varsa o, istismar zamanı hərəkət etməlidir) (şəkil V. 2).  
 Istismar zamanı qaz papağındakı təzyiq sabit qalmalı, 
quyudibi təzyiq qazın neftlə doyma təzyiqindən böyük olmalıdır.  
 Həll olmuş qazrejiminə-qaz papağına və kənar su basqısına 
malik olmayan qapalı laylarda rast gəlinir (şəkil V. 3). 
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    Şəkil V. 3  
 
 Bu halda neftin quyudibinə axını təzyiqin düşməsi ilə 
əlaqədar olaraq neftdən ayrılan qazın elastik enerjisinin hesabına baş 
verir. Ayrılmış qaz, müəyyən həddə qədər quyudibinə neftlə birlikdə, 
müəyyən həddən sonra isə sərbəst hərəkət edir. Ayrılmış və 
quyudibinə hərəkət edən qaz kütləsi məsaməli mühitdə müəyyən 
həcm nefti quyudibinə sıxışdırır. Bu rejimdə neftin qazla 
sıxışdırılması, basqı rejimlərindən fərqlənərək da mürəkkəb 
mexanizmlə başa çatdırılır. Belə rejimli layın işlənmə prosesinin əsas 
göstəriciləri V. 4 şəklində göstərilmişdir.  

 
 

Şəkil V. 4 
Layın işlənməsində iki faza müşahidə edilir. birinci fazada lay 

üzrə təzyiq tədricən düşür və bundan asılı olaraq drenaj radiusu 
tədricən genişlənməyə başlayır. Birinci faza, təzyiqin düşməsi 
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neftlilik konturunda hiss olunan vaxta qədər davam edir. Ikinci 
fazada isə, neftlilik konturunda təzyiq arasıkəsilmədən düşür və 
drenaj radiusu sabit qalaraq neftlilik konturuna bərabər olur.  

Elastik su basqı rejimində neftin quyudibinə hərəkət etməsi, 
süxur və mayenin elastik qüvvəsinin təsiri nəticəsində yaranır. Sırf 
elastik su basqı rejiminin olması üçün, lay xaricsən qidalanmamalı və 
layın sulu hissəsinin həcmi, neftli hissəsinin həcminə nisbətən çox 
böyük olmalıdır. Lay təzyiqinin azalması və dağ təzyiqinin sabit 
qalması üzündən məsamələrin həcmi kiçiləcək, mayenin həcmi isə 
genişlənəcəkdir. Bunun nəticəsində də mayenin bir hissəsi 
quyudibinə sıxışdırılır və yer üzərinə çıxarılır.  
 Elastik su basqı rejimində də işlənmənin iki fəzası ola bilər.  
 Neftin ağırlıq qüvvəsindən yaranan qravitasiya rejimində 
əsas hərəkətetdirici qüvvə, layda olan neftin öz ağırlıq qüvvəsidir. 
Belə rejim, əsas etibarilə qaz papağı və konturu olmayan yüksək 
maili laylarda öz təsirini göstərir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən rejimlər həmişə 
müstəqil müşahidə olunmur. Praktikada əsas etibarilə laydan 
quyudibinə mayenin sıxışdırılmasında eyni eyni zamanda bir neçə 
rejimin təsiri müşahidə edilir. Bu qarışıq rejim adlanır. Məsələn, 
mayenin ağırlıq və maye ilə süxurun elastik qüvvələri, demək olar ki, 
bütün hallarda öz təsirini göstərir.  
 
          
      § 2. Neftin su ilə sıxışdırılması  
 
 Neft yataqlarının işlənməsinin təbii halında ən çox su basqı 
rejimlərinə rast gəlinir. Bu rejim, həmçinin laylarda təzyiqin 
saxlanması və bərpa olunması hallarında süni sürətlə yaradılır.  
 Su basqı rejimində neft ya kənar, ya da laya vurulan su ilə 
quyudibinə sıxışdırılır. Sıxışdırma prosesində neftli hissə sulu hissə 
ilə əvəz olunur. Lakin sübut olunmuşdur ki, su, nefti tam sıxışdıra 
bilmir.  
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 Neftin özlülüyünün suyun özlülüyündən böyük və məsaməli 
mühitin qeyri-bircinsli olması nəticəsində sıxışdırma prosesində su 
hissəcikləri qeyri-bərabər surətdə neftli sahəyə daxil olur. Bunun 
nəticəsində neft-su sərhədinin arxasında məsaməli mühitin neft və su 
ilə doyma dərəcəsi və neft-suya görə effektiv keçiricilik fasiləsiz 
olaraq dəyişir. Su ilə doyma əmsalı (50 60)% qiymətinə çatdıqda 
maye qarışığında suyun miqdarı artır. Belə vəziyyətdə neft, su ilə 
sıxışdırıla bilmir; o, ancaq su axınına qoşulmaqla quyudibinə 
çatdırılır. Beləliklə, lay boyunca birneçə müxtəlif neft və su ilə 
doyma zonaları yaranır.  
 V. 5 şəklində bircinsli layda sıxışdırmanın hər hansı vaxtına 
uyğun gələn suyun paylanma əyrisi göstərilmişdir.  
 

 
 
    Şəkil V. 5  
 

Şəkildən göründüyü kimi, layın su ilə doyma əmsalı (s) 
qidalanma xəttində maksimal (smax) qiymətdən başlayaraq əlaqəli su 
ilə doyma qiymətinədək (s0) azalır. Beləliklə, layda üç zona nəzərə 
çarpır. I zonada su ilə doyma smax-dan şərti qidalanma konturundakı 
su ilə doyma sф qiymətinə qədər səlis əyri üzrə azalır. Bu zona neft-
su qarışığından ibarət olub, neft tədricən su ilə yuyulur. II zona s0 s  
sф keçid təşkil edir. Bu, stabilləşmiş zona adlanır. Həmin zonanın 
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təbii şəraitdə uzunluğu bir neçə metrə çatır. III zonada əlaqəli lay 
suyu hərəkətsiz qaldığından ancaq neft hərəkət edir.  
 Istismar müddəti artdıqca, I zonanın təsir sahəhi böyüyür və 
bunun nəticəsində də III zonanın sahəsi azalır. I zonanın genişlənib, 
istismar quyularına çatması anından başlayaraq sulu neft verməsi 
başlanır. Işlənmənin müddəti artdıqca hasilatda suyun faizi artır və 
nəhayət, 100% sulaşma ilə yatağın istismarı sona çatır. 
 
     § 3. Neftin qazla sıxışdırılması  
 
 Nefti qazla sıxışdırdıqda neftin layda paylanması yuxarıda 
göstəeilən şəkildə olur. Lakin əsas kəmiyyət dəyişmələri, qazla 
suyun özlülüklərinin fərqlənməsi üzündən baş verir. Belə ki, qazın 
özlülüyü kiçik olduğundan neftin tam sıxışdırılması ancaq o 
sahələrdə baş verə bilər ki, orada süxurun qaz ilə doyması ümumi 
məsamələrin həcminin 15%-dən çox olmasın. Qazla doyma dərəcəsi 
artdıqca, hərəkət edən axımda qazın miqdarı artır və neftin 
sıxışdırılma mexanizmi, onun qaz axınına qoşularaq yerdəyişməyə 
məruz qalma mexanizminə çevrilir. Qazla doymanın 35% 
qiymətində layda təkcə qaz hərəkət edəcəkdir.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, qazla doymanın bu qiyməti 
məsaməli süxurun qranulometrik tərkibindən asılı olub, 60%-ə çata 
bilər. bu səbəbdən neftin qazla sıxışdırılmasının effektivliyi (daha 
doğrusu layın neftvermə qabiliyyəti), qaz ilə neftin keçiriciliklərinin 
nisbətindən, onların tərkibindən və təzyiqin düşmə sürətindən asılı 
olacaqdır. Layda, neftdə həll olmuş qazın miqdarı (yəni qaz amili) 
artdıqca neftvermə əmsalı artır.  
 Aparılan təcrübələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 
məsaməli mühitin keçiriciliyinin azalması ilə sıxışdırmanın qazsız və 
üləcə də ümumi sıxışdırma müddətindəki neftvermə əmsalı azalır.  
 Neftin özlülüyünün artması ilə prosesin qazsız keçdiyi 
müddətdə neftvermə əmsalı azalır. Özlülüyün artmasına baxmayaraq 
ümumi sıxışdırma müddətindəki neftvermə əmsalı sabit qalır. 
Özlülüyün artması ilə qazın orta xüsusi sərfi artır. Bunun səbəbi, 
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neftin özlülüyünün artması ilə onun bərk səthdə parçalanması və 
əmələ gələn damcıların sıxışdırılmasına sərf olunan vaxtın və 
enerjinin (qazın xüsusi sərfinin) artmasıdır.  
 Neftin qazla sıxışdırılmasında neftverməyə təsir edən 
amillərdən biri də neftin aktivliyidir. Sıxışdırılan neftin polyarlığı 
artdıqca qazsız dövrdə və eləcə də ümumi sıxışdırma müddətində 
neftvermə əmsalı azalır. Qazsız müddətdə neftvermə əmsalı neftin 
tərkibində səthi aktiv maddələrin artması ilə azalır. Bu əsas etibarilə 
səthi aktiv maddələrin artması və neftin süxur səthinə möhkəm 
yapışması ilə izah oluna bilər.  
 
 

§ 4. Lay rejimlərinin növünün təyinedilmə 
        üsulları  

 
 Lay rejiminin təyin edilməsi üçün yatağın təkcə neftli 
hissəsini deyil, sulu hissəsini də nəzərə alaraq hərtərəfli öyrənmək 
lazımdır.  
 Lay rejiminin təyin edilməsində əsas məsələ, baxılan yatağın 
növünün düzgün təyinidir. Yatağın növü dedikdə onun neftli sulu, 
qazlı hissələrinin olub-olmaması və bununla da yatağın neftli, neft-
qazlı və s. aid edilməsi başa düşülür.  
 Lay haqqında lazımi məlumat ona qazılan  quyular vasitəsilə 
əldə edilir. Qazıma zamanı götürülən süxur nümunələri, aparılan 
geofiziki tədqiqatlar, quyudibindən qaldırılan maye və qaz 
nümunələri və s. vasitəsilə layın temodinamik, hidrodinamik 
göstəriciləri, neft-qaz-su sərhədləri müəyyən edilir, layın neft, qaz 
ehtiyatı hesablanır və s. Belə göstəricilər təyin edildikdən sonra layın 
hansı rejimdə olması müəyyənləşdirilir. Lay rejiminin düzgün təyin 
edilməsi bütün işlənmə müddətində yoxlanmalıdır. Yatağın növünün 
və rejiminin təyin edilməsi üçün laya çoxlu quyular qazılması, uzun 
müddət və külli miqdarda xərc tələb olunur.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi tədqiqatçılar tərəfindən 
yataqdan alınan maye və qaz nümunələrinə görə yatağın növünün 
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təyini üçün bəzi cəhdlər göstərilmişdir. Məsələn, lay məhsulunun C5+ 
hissəsi üçün fraksiya və qrup tərkibinin  bilməklə yatağın növünün 
təyin edilməsi irəli sürülmüşdür.  
 Orqanik və holdinq orta mol qaynama temperaturu və orta 
molekulyar çəkiyə görə ümumiləşmiş korrelyasiya metodu ilə qaz-
kondensat və yüngül neftlər üçün yatağın növünün təyinini irəli 
sürürlər. Bəzi tədqiqatçılar da qaz-kondensat və neft fraksiyaları 
üçün aromatik karbohidrogenlərin xassələrində kəskin dəyişikliklərin 
olması hesabına yatağın növünün təyini məsələsini irəli sürürlər.  
 Yatağın növünün, П parametrinin fraksiyaların qaynama 
temperaturunun təsirindən dəyişmə asılılığına görə də təyini irəli 
sürülür ( MMП ;/4 -molekulyar çəki, -maye karbohidrogenin 
sıxlığı). Göstərilmişdir ki, П-nin dəyişməsi qaz-kondensat yataqları 
üçün əyri, neft yataqları üçün düz xətt üzrə gedir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu üsul hazırda istismarda olan qaz-kondensat və neftli 
yataqlar üçün yoxlanılmadığından etibarlı sayıla bilməz.  
 Karbohidrogenin komponentlər üzrə tərkibini bilməklə 
bilavasita lay sistemi üçün kritik temperaturu təyin etmək olar. əgər 
lay temperaturu kritik temperaturundan böyük olasa, yataqda 
karbohidrogenlər qaz halında, əks halda isə maye şəklində olur. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, tərkibin təyinində buraxılan kiçik 
temperaturun təyini zamanı böyük xətalara səbəb olduğundan bu üsul 
ilə yatağın növü dəqiq tapıla bilməz.  
 Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirsək belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, laya tələb olunan qayda üzrə paylanmış quyuların 
tədqiqat materialları əsasında yatağın növünün düzgün təyin edilməsi 
mümkün ola bilər. Çox zaman layın istismar edilməsinə baxmayaraq 
onun növü eləcə də rejimi məlum olmur. Bu səbəbdən də layın 
səmərəli işlənməsi məsələsinin həlli çətinləşir.  
 
 Yuxarıda qeyd olunmuşdur ki, hesablamalarda dəqiqliyi 
düzgün seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, lazımi 
dəqiqlik fiziki hadisələrin mahiyyəti haqqında yeni informasiya verə 
bilər. Məsələn, elmi tədqiqatlarda cihazlar hansı dəqiqlikdə 



332 
 

olmalıdır? Burada təbiidirmi, dəqiqliyin artırılmasına cəhd 
edilməlidir. Əgər əsrin başlanğıcında cismin temperaturunun 
vergüldən sonra 6 rəqəm dəqiqlilklə ölçülməsini təmin edən cihazın 
yaradılmasına cəhd edilirdisə, hazırda həmin rəqəmin 14-ə çatmasına 
çalışırlar. Belə həssas termometrlər xəstəlik haqqında erkən diaqnoz 
qoyulması işində çox vacib olan, insan orqanizmində, bədənin 
toxumaları və hüceyrələrində baş verən struktur dəyişmələrinin aşkar 
olunmasına imkan verir.  
 Cihazların həssaslıqlarının artırılması bu istiqamətdə 
məsələnin həllinin bir yoludur.   
 Başqa yol-statistikanın tətbiqidir. Hələ keçən əsrdə 
xəstəxanalarda tibbi statist vəzifəsinin olması məlumdur. Tibb 
işçiləri xəstəliyin təyini üçün mühəndis və fiziklərin dəqiq cihazlar 
düzəltmələrini gözləməmişlər. Onlar xəstəliyin simptom və 
əlamətləri haqqında məlumatların yığılması və təhlili yolu ilə bu 
toplanan məlumatlar üzərində “öyrənmə əməliyyatı” aparmaqla, 
xəstəliyin aşkar olunması və ya riyaziyyatçıların dili ilə desək 
“surətin (obrazın) təyin edilməsi” yolu olə getmişlər.  
 Diaqnozun tez və dəqiq təyini tibbi məlumatların həcmi və 
həkimin ixtisası ilə əlaqədar olan bir çox amillərdən asılıdır. Əsrlər 
boyu həkimlər diaqnozun maksimum tez və dəqiq təyin edilməsi 
mümkün olan şəraitləri axtarmışlar. Son illərdə riyaziyyatdan və 
hesablayıcı maşınlardan istifadə etməklə diaqnostika sahəsində 
böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Məsələn, ideya baxımından 
statistik diskriminat təhlilinə əsaslanan diaqnostika üzrə sadə 
hesablama metoduna baxaq. İşin məğzi ondan ibarətdir ki, hər bir 
əlamətə ədədi qiymət və ya xal (buna ranq da deyilir.) verilir. Əgər 
xalların cəmi hər hansı həddən kiçikdirsə, onda öyrənilən obyekt bir 
qrupa aid edilir. Bu üsulla tireotoksikoz xəstəliyinin diaqnozunun 
təyini misalına baxaq. Burada mütəxəssislər hər bir əlamətə müəyyən 
ədədlərlə ifadə olunmuş xallar vermişlər (cədvəl V. 1).  
 
       Cədvəl V. 1 

Əlamətlər Xəstədə olması Xəstədə 
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olmaması 
Təngnəfəslik  
Ürəkdöyünmə  
Yorğunluq  
İstiliyə çox 
meyletmə  
Soyuğa meyletmə  
Tərləmə  
Əsəbilik  
İştahanın çoxluğu  
İştahanın 
olmaması  

+1 
+2 
+2 
0 
+5 
+3 
+2 
+3 
0 

0 
0 
0 
-5 
0 
0 
0 
0 
-3 

          və i. a. cəmi 28 əlamət  
 
 V. 1 cədvəlində göstərilən əlamətlərə görə iki qrup insan 
üzərində xalların cəmi tapılmışdır. Birinci qrupda tireotoksikoz 
xəstəliyinə tutulmuş 83, digər qrupda isə 99 saölam adam olmuşdur. 
Məlum olmuşdur ki, xəstələr üçün tapılmış xalların cəmi 
(fərqlənmələrinə baxmayaraq) sağlam adamlar üçün tapılmış xalların 
cəmindən həmişə artıq alınır. Əgər xalların cəmi + 20-dən artıqdırsa, 
onda insan tireotoksikoz xəstəliyi keçirir, +20-dən azdırsa, insan 
sağlamdır. Beləliklə, belə xəstəliyin təyinində +20 ədədi kriteri kimi 
götürülür.  
 Sonra diaqnozun təyini zamanı həkimlərin çətinlik çəkdikləri 
118 adam götürülmüşdür. Bunların üzərində müasir qurğuların 
köməyi ilə uzun müddət aparılan müşahidələr və müalicələrin 
nəticələri ilə qeyd olunan kriterinin düzgünlüyü yoxlanılmışdır. 51 
halda həkimlər xəstəliyin tireotoksikoz olması barədə qəti nəticəyə 
gəlmişlər. Qalan 67 adam isə sağlam olmuşdur. Xəstələrdən 45-ində 
(88%) xalların cəmi +20-dən artıq, 6-da isə (12%) xalların cəmi 
(+11 +19) arasında dəyişmişdir. Sağlam adamlardan ancaq birində 
(15%) xalların cəmi +20-dən artıq alınmışdır. Sonralar bu cür 
yoxlamalar dörd xəstəxanada aparılmış və həkimlərin fikirləri 
fərqlənən şübhəli hallarda bu üsulun 0,85 ehtimalı ilə düzgün nəticə 
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verməsi sübut olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, riyazi ehtimal 
üsullarının belə hallarda tətbiqi əlverişlidir. Beləliklə, göstərilən üsul 
da bir təhlil vasitəsidir. təcrübəli əllərdə bu üsul, xüsusən , daha 
dəqiq üsulların tətbiqi mümkün olmayan hallarda əlverişli sayıla 
bilər.  
 Bu üsulların neftçıxarma işində faydası ola bilərmi? Neft-
mədən təcrübəsində göstərilən vəziyyətə rast gəlinirmi? Tutaq ki, 
yenicə açılmış qaz-kondensat yatağının neft sahəsi olan və ya 
olmayan qaz-kondensat yatağına aid edilməsinin təyini tələb olunur. 
Bu zaman diaqnozun düzgün qoyulmasından asılı olaraq istismarın 
texnoloji sxemi, kapital qoyuluşu miqdarı, avadanlıq və ən nəhayət, 
işlənmə sistemi seçilməlidir. Bu iqtisadi dildə milyonlar deməkdir. 
Deməli, yatağın növü düzgün təyin edilməkdə xeyli miqdar lazımsız 
yerə kapital sərf edilə bilər.  
 Doğrudur, əlavə qazıma qurğularının sayını tapmaqla daha 
ətraflı müayinə aparmaq olar. Lakin həq qazıma qurğusu böyük 
məbləğdə xərc tələb etdiyindən, yatağın növü barəsində diaqnozun 
verilməsində elə ola bilər ki, əlavə müayinələr aparmaq üçün 
xərclərin miqdarı mədənin avadanlıqla təchiz edilməsi xərclərdən 
böyük olar. Belə vəziyyətlərdə yuxarıda şərh olunan “obrazların 
təyini” üsulu faydalı ola bilər.  
 Qaz-kondensat yataqlarının növünün bu üsulda təyininə 
aşağıdakı misalda baxaq. 59 qaz-kondensat yatağı (bunlardan 30 
yataq neftli sahəyə malikdir) qazının tərkibi tədqiq olunmuşdur. 
Müəyyən edilmişdir ki, qaz-kondensat yataqları üçün iki əlamət daha 
xarakterikdir. Bunlar qazın tərkibində olan C1/C5 nisbəti və C5+-in 
miqdarıdır. V. 2 cədvəlində bu əlamətlərin dəyişməhədləri və bunlara 
mütəxəssislərin verdikləri xallar (ranqlar) göstərilmişdir.  
  
                 Cədvəl V. 2  

C1/C5+ C5+ Xalların 
(ranqların) 
qiyməti 

Yuxarı qiyməti 0-1,75 0 
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80-100 
60-80 
40-60 
20-40 
0-20 

1,75-3,5 
3,5-5,25 
5,25-7 
1-8,75 

8,75 

1 
2 
3 
4 
5 

  
 Sonra neftli sahəsi olan 5 və neftli sahəsi olmayan 5 yataq 
misalında V. 3 cədvəlində verilmiş və “ ranqlı təsnifat” adlanan 
əməliyyat aparılmışdır.  
 
                          
Cədvəl V. 3 
 
 
Obyektin 
nömrəsi  
 

Qaz-kondensat yataqları 
Neftli sahəsi olan Neftli sahəsi olmayan 
Əlamətlərin 
ranqları 

Ranqların 
cəmi 

Əlamətlərin 
ranqları 

Ranqların 
cəmi 

C1/C5+ C5+ C1/C5+ C5+ 
1 
2 
3 
4 
5 

4 
1 
1 
1 
1 

5 
4 
3 
4 
4 

9 
5 
4 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
2 
2 

2 
0 
0 
2 
2 

  
 
 
 
 Nəticədə müəyyən olunmuşdur ki, neftli sahəsi olan qaz-
kondensat yataqları üçün ranqların cəmi 4-dən artıq, neftli sahəsi 
olmayan yataqlar üçün isə 2-dən az olmamalıdır. Bu qayda bütün 59 
yataq üçün yoxlanılmış və 54-də (91,5%) özünün doğruluğunu 
göstərmişdir. Beləliklə, “ranqlı təsnifat” adlanan bu üsul 0,915 
ehtimalı ilə hər bir yeni qaz-kondensat yatağının növünün təyininə 
imkan verir.  
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 Bu baxımdan statistik metodların tətbiqi ilə layın növünün, 
eləcə də iş rejiminin təyini böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
 Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yatağın növünün təyin 
edilməsində bir çox amillərin təsiri vardır. Bu da məsələnin həllini 
xeyli çətinləşdirir. Belə halda hansı amilin nə dərəcədə təsirinin 
təyini də çətindir. Həmin məsələlərin həllində “baş komponentlərin 
seçilməsi” metodunun tətbiqi məqsədəuyğundur. Baş komponent zj 
dedikdə bir-birilə korrelyasiya əlaqəli “ asılı olmayan” dəyişənlərdən 
(xi) tərtib olunmuş xətti kombinasiyalar nəzərdə tutulur.  

..

1
.,...,2,1,,

i
iijj njixaz   

 “Asılı olmayan” dəyişənlərdən xətti kombinasiyanın tərtibinin 
seçilməsi ixtiyari deyildir, yəni baş komponent metodunda əsas 
məsələ m saylı əlamətləri (x1, x2, xp) yeni p saylı təsadüfi (z1, z2, zn) 
əlamətlər yığımına xətti dəyişdirərək, onları “asılı olmayan” etməklə 
dispersiyanın azalması qanunu ilə yerləşdirməkdir. 
 Baş komponentlər metodunun tətbiqi ilə 150, neft, qaz və 
qaz-kondensat yatağının növlərə ayrılması məsələsi həll edilmişdir. 
Təhlil nəticəsində baş komponent z-in təkcə 

3

2
5432

5

1
C

C
CCCC

C

C
cəminə bərabər olduğu müəyyən 

edilmişdir. C1, C2... –karbohidrogenlərin komponentləridir, yəni 
C1=CH4 (metan), C2=C2H6 (etan) və c. ifadə edir.  
 V. 6 şəklində Sovet İttifaqı yataqlarının z komponentinə görə 
paylanması göstərilmişdir (şəkildə 1-neft; 2-neft-qaz; 3-yüngül neft; 
4-neft-qaz-kondensat yatağının neftli hissəsi; 5- neft-qaz-
kondensat(qaz-kondensat papağı); 6-neftli hissəsi olan qaz-
kondensat; 7-cüzi miqdar neftli qaz-kondensat; 8-qaz-kondensat; 9-
qaz yataqlarına uyğundur, K və Г-qaz amilləridir).  
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Şəkil V. 6 

 
 z amilinə görə bütün öyrənilən yataqları aşağıdakı qruplara 
bölmək olar:  
 1) neft yatağı:  
  a) z<1,05 olduqda ağır neftli yataq;  
  b) 1;05<2,85 olduqda orta çəkili neft yatağı;  
  v) 2,85 <z<7,0 olduqda yüngül neftli yataq və ya neft-qaz-
kondensat yatağının neftli hissəsi olur;  
 2) qaz-kondensat yataqları:  
  a) 7<z<15 olduqda neft-qaz-kondensat yatağının qaz-
kondensat hissəsi;  
  b) 15<z<60 olduqda neftli sahəsi olan qaz-kondensat yatağı;  
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  v) 60<z<80 olduqda az miqdar neftli sahəyə malik (yaxud 
aşağıda yerləşən neft layındakı qazın miqrasiyası vasitəsilə əmələ 
gəlmiş) qaz kondensat yatağı;  
  q) 80<z<450 olduqda-neftsiz qaz-kondensat yataqları;  
 3) z>450 olduqda qaz yatağı olur.  
 Qeyd etdiyimiz kimi obyektlərin təsnifatı üçün istifadə olunan 
ən sadə üsullardan biri ranqlı təsnifat üsuludur.  
 Quyudan çıxarılan qazın tərkibinə görə yataqların növünün 
ranqlı təsnifat üsulu ilə təyininə baxaq. Bunun üçün qazın 
komponentlərinə, onların mol tərkibinə görə V. 4 cədvəlində 
götərilən ranqlar verilir. Yataqlar üzərində aparılan çoxlu 
müşahidələr sübut etmişdir ki, neftli hissəyə malik qaz-kondensat 
yataqlarından alınan qazın komponentlərinə verilən ranqların cəmi  
10-dan böyük, təmiz az-kondensat yataqları üçün isə 10-dan kiçik 
olur. 
 “Sanqaçal-dəniz”yatağının  97 №-li quyusundan alınmış 
qazın tərkibi və onlara uyğun ranqlar V.5 cədvəlində verilmişdir. 
 

Cədvəl V.4 
Komponentlər Mol tərkibi, % Ranqlar  
 
C1 

 
100-90 
90-80 
80-70 
70-60 
60-50 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

C2 1-4 
4-7 
7-10 
10-13 
13 və çox 
 

1 
2 
3 
4 
5 

C3 0-1 1 
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1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
 

2 
3 
4 
5 

C4 0-0,5 
0,5-1 
1-1,5 
1,5-2 
2 və çox 
 

1 
2 
3 
4 
5 

C5                     0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4 və çox 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

Cədvəl V.5 
Komponentlərin mol tərkibi Ranqlar 
C1-90,4 
C2-3,0 
C3-1,3 
C4-0,8 
C5-4,1 
 

1 
1 
2 
2 
5 

Ranqların cəmi 11 
 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, ranqların cəmi 10-dan artıq 
olduğu üçün öyrənilən obyekt neftli hissəyə malik qaz-kondensat 
yatağına aid edilir. 
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           Bu məlumatlar əsasında kəşfiyyat dövründə laya qazılmış 
təkcə bir quyudan alınan məlumata görə yatağın növünü təyin etmək 
olar. 
 Beləliklə, bir quyunun əsasında, işlənmənin kəşfiyyat 
dövründə lay haqqında əsaslı məlumat əldə etmək, onun rejimi 
haqqında fikir yürütmək olar. 
 Deməli, təbiətdə hər bir hadisə və obyekt özünün daxili aləmi 
haqqında bizə lazımi informasiyanı verir. Əsas məsələ, bu cür 
informasiyaların vaxtında düzgün seçilib qeyd olunmasıdır. Bu 
baxımdan statistik üsulların xidməti əvəzsizdir. 
 Alimlər son illər təbiətdə baş verən mürəkkəb hadisələr 
haqqında qabaqcadan fikir yürütmək məqsədilə bu yolla 
addımlamışlar. 
 Müəyyən olunmuşdur ki, lazımi informasiyaların əldə 
olunması ilə onların təhlili nəticəsində təbiətdə və texnikada bir çox 
mürəkkəb hadisələlərin baş verməsi haqqında əvvəlcədən fikir 
yürütmək mümkündür.  

Bu məsələdə aşağıdakılara baxaq. 
1. Müəyyən olunmuşdur ki, zəlzələ baş verməzdən əvvəl 

yeraltı suların tərkibində təsirsiz qazların (helium, radon və 
arqonun);uran, flüor kimyəvi elementləri və karbon qazının izotop 
tərkibi dəyişir. Bu onunla izah edilir ki, zəlzələnin baş verəcəyi yerdə 
elastik rəqslər sulu laylara təsir edərək, suyu müxtəlif 
mikroelementlərlə zənginləşdirir. Bunun nəticəsində süxurlarda 
istilik sahəsi dəyişir, çatlar əmələ gələrək, deqazasiya prosesini 
gücləndirir. Bu zona bir tərəfdən süxurlarda mikroelementlərin 
qələviləşməsini gücləndirir, digər tərəfdən isə yeraltı və yerüstü 
suların qarışması prosesinin sürətini artırır. 

Beləliklə, zəlzələ gözlənilən sahələrdəki yeraltı suların fiziki-
kimyəvi analizi vasitəsilə yerin dərinliyində baş verən proseslər 
haqqında fikir yürüdülür. Bu yol ilə 1970-ci ildə Sarıkamışda 
(Özbəkistan) zəlzələ baş verəcəyi 3 ay əvvəl müəyyən edilmişdir. 
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2. Yapon alimləri zəlzələnin əvvəlcədən xəbər verilməsi 
üsulunu irəli sürmüşlər. Bu, yer qabığının çatlarından sızan helium, 
azot və arqonun qeyd olunmasına əsaslanır. 

Fərz edilir ki, zəlzələdən qabaq yer qatının dərinliyində 
yerləşən süxurların yerdəyişməsi baş verir. Bunun nəticəsində 
yaranan çatlar göstərilən qazların yer üzərinə çıxmasına imkan 
yaradır. 

3. Son vaxtlar zəlzələ ərəfəsində yeraltı suların tərkibinə 
xüsusi nəzarət edilməsinə başlanılmışdır. Əldə olan məlumata görə 
yeraltı titrəyişlər baş verməzdən əvvəl hidrogen, helium, radon, civə 
və s. elementlərin konsentrasiyası dəyişir. 

Lakin suyun tərkibində bu elementlər, adətən, çox az olur. 
Buna görə də zəlzələnin baş verməsini əvvəlcədən “xəbər verən”və 
bütün yeraltı suların tərkibində olan mikrokimyəvi element 
axtarılmışdır. 

Dağıstan Fizika İnistuunun bir qrup alimi belə bir element 
kimi xloru təklif etmişlər. Təbiətdə elə su tapılmaz ki, onun 
tərkibində az və ya çox miqdarda xlor olmasın. Xlorun suyun 
tərkibində aşkar edilməsi üsuly həm sadə, həm də çox etibarlıdır. 
Müşahidə olunmuşdur ki, zəlzələ baş verən yerdə, ondan 3-5 gün 
əvvəl yeraltı suyun tərkibində xlorun miqdarı kəskin: (200÷600%) 
artır və zəlzələdən sonra öz əvvəlki qiymətini alır. Zəif zəlzələlərdə 
belə dəyişiklik mərkəzdən 5÷10km, güclü zəlzələlərdə isə 85km 
uzaqda hiss edilir. 

Göstərilən hadisə, yeraltı süxurların çatlaması nəticəsində çox 
minerallaşmış suların, az minerallaşmış sulara qarışması nəticəsində 
baş verir. 

4. Krasnodar vilayətinin qaz-kondensat yataqlarının kontur 
ətrafında yerləşən nəzarət quyularında aparılan vaxtaşırı ölçmə içləri 
göstərilmlşdir ki, bəzi quyuların dibində temperatur sabit qalmayıb 
zamandan asılı olaraq dəyişir. Belə hallarda əvvəl temperaturun 
azalması, sonra isə artaraq maksimum qiymətə çatması və yenidən 
azalması müşahidə edilmişdir. 
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Təhlil nəticəsindəmüəyyən edilmişdir ki, temperarturun 
çoxalıb maksimum qiymətə çatması, kontur sularınn intensiv surətdə 
yatağa daxil olması halına uyğun gəlir. 

5. Göstərilən müşahidəyə uyğun hadisə qaz-kondensat 
yataqlarında quyulara sugəlmə prosesində baş verir. Krasnodar qaz-
kondensat yataqlarının istismarında, quyularda su daxil olmazdan 
qabaq çıxarılan qazın tərkibində kondensatın miqdarı kəskin artma 
başlamışdır. 

Tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, kondensatın 
miqdarının artması ilə bərabər, çıxarılan suyun tərkibində xlor 
ionlarının miqdarında da kəskin dəyişiklik baş verir. 

Beləliklə, qazın tərkibində kondensatın miqdarının artması və 
suyun tərkibində xlorun qatılılığının kəskin dəyişməsi, quyularda 
sulaşma prosesinin baş verəcəyini qabaqcadan xəbər verən 
amillərdir. 

 
Lakin praktikada çox vaxt müəyyən səbəblərdən nəzərdə 

tutulan rejim özünü göstərmir. 
Tutaq ki, neftli sahə böyük sahəsi olan sulu zona ilə əhatə 

edilmişdir. Deməli ilk baxışda layın su basqı və ya elastik su basqı 
rejimində olması nəzərdə tutulur. Qəbul edək ki, sulu hissədə və neft-
su kontaktında süxurların tərkibində yüksək miqdarda gil hissəcikləri 
vardır. Belə halda suyun layda hərəkəti, yəni nefti sıxışdırılması üçün 
müəyyən başlanğc təzyiqlər qradiyenti tələb olunacaq. Bunun 
nəticəsində müəyyən müddətdə lay ən əvvəl tükənməyə işləyəcək. 
Lyda təzyiqin düşməsi halı baş verəcək. Lay təzyiqi ilə sulu 
hissədəki təzyiqlər fərqinin qradiyenti başlanğıc təzyiq 
qradiyentindən böyük olduqda su ilə neftin sıxışdırılması prosesi 
başlanacaq, yəni su basqı rejimi öz təsirini göstərəcəkdir. 

Bu cür çoxlu praktiki misallar göstərmək olar. Odur ki, 
işlənmənin səmərəli aparılması üçün layın vaxtaşırı hansı rejimdə 
işlənməsi məsələsinin həllinin böyük əhəmiyyəti vardır. 
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§ 5. Balans tənlikləri metodu 
 
 Cari lay rejimlərinin, eləcə də neftvermə əmsalının təyinində 
və layda baş verən hidrodinamik dəyişikliklərin (laya kənar suların 
daxil olması, vurulan suların kənar laylara daxil olması və s.) 
öyrənilməsində statistik təhlildən əlavə, material balans metodu 
əsasında aparılan hesablamaların da rolu böyükdür. 
 Qeyd etmək lazımdır ki,-lay prosesinin riyazi 
modelləşdirilməsində diferensial tənliklərlə aparılan hesablamaların 
əsas mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, həmin tənliklərin həlli üçün 
təyini çətin və bəzi hallarda isə mümkün olmayan (məsələn, 
keçiricilik, layın qalınlığı, neft, su və qazla doyma əmsalı, faza 
keçiricilikləri və s.) məlumatlar olmalıdır. Tənliklərin həllinin 
düzgünlüyü isə həmin məlumatların nə dərəcədə düzgün təyin 
edilməsindən asılı olur. Beləliklə, tənliyə daxil olan parametrlərin 
təyinində buraxılan xətalar nəticəsində diferensial tənliklərin həlli ilə 
təyin olunan işlənmə prosesinin göstəriciləri kəmiyyət baxımından 
xeyli qüsurlu olar. Riyazi modelləşdirmədə diferensial tənliklər 
əvəzinə adi balans tənlikləri yazdıqda isə göstərilən qüsur aradan 
qaldırılır. 
 Balans tənliklərinə elə göstəricilər daxil olur ki, onlar mədən 
şəraitində düzgün təyin edilir (məsələn, çıxarılan neftin, suyun, qazın 
həcmi, vurulan suyun miqdarı və s.) Eyni zamanda balans tənlikləri 
ilə tapılması başqa üsulla mümkün olmayan bəzi göstəricilərin 
kəmiyyət etibarilə təyini də mümkün olur. 
 Aşağıdakı ümumi hal üçün balans tənliyinin tərtib olunması 
məsələsinə baxaq. 
 Tutaq ki, yataq neft və qaz papağı hissəsindən ibarətdir (şəkil 
V.7,α). Yatağın həriki zonasında uyğun surətdə S H

C və S q

c qədər su, 

neftli hissədə ilk halda S H

q miqdarında sərbəst qaz vardır. 

Başlanğıcda lay tətəzyiqi 0 , məsaməlilik  m və yatağın ümumi 
həcmi Ω - dir. İlk neft ehtiyatının normal şəraitdəki həcmini N ilə, 
qaz papağındakı qazın normal şəraitdəki həcmini G ilə işarə edək. 
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 Yatağın ilk halda məsaməli həcmi = qaz papağının məsaməli 
həcmi + neftli zonanın məsaməli həcmi.           (V.1)   
 Qaz qapağının qazı üçün ( 0 halında) həcmi sıxılma əmsalını 

Bq
0 , neftin  0 -a uyğun həcmi genişlənmə əmsalını BH

0 ilə işarə 
edək. 
 Qaz papağının məsaməli həcmi=sərbəst qazın həcmi+əlaqəli 
suyun həcmi.               (V.2) 
 Neft zonasının məsaməliliyinin həcmi=neftin həcmi+sərbəst 
qazın həcmi+əlaqəli suyun həcmi.            (V.3) 
 (V.2) və (V.3) ifadələrini (V.1) ifadəsində yerinə yazsaq, 
aşağıdakı balans tənliyini alırıq. 
 Ilk vəziyyətdə yatağın məsamələrinin həcmi=qaz papağının 
məsaməli həcmi+neftli hissənin məsamələrinin həcmi=qaz 
papağındakı sərbəst qazın həcmi+qaz papağında suyun həcmi+neftin 
həcmi+neft zonasındakı sərbəst qazın həcmi+neftli zonada əlaqəli 
suyun həcmi.               (V.4) 
 Verilən şərtlərə əsasən (V.4) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq 
olar: 
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        (V.5) 

 
 Tutaq ki, müəyyən müddət keçdikdən sonra layın neftli 
hissəsindən Nç qədər neft, q

çG qədər qaz, Wç qədər su, qaz 

papağından - q
qG qədər qaz alınıb, laya WB q’d’r su, qaz papağına isə 

GB qədər qaz vurulmuşdur. Layda təzyiq  p0-dan  p-
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yə qədər azalmışdır. Bunun nəticəsində laya Wc qədər kənar (yan) 
sular daxil olmasını qəbul edik (şəkil V.7,b)  
 Təzyiqin azalması ilə əlaqədar olaraq ümumi yatağın 
məsaməli həcminin dəyişib ( )m ΄olacağı qəbul edilir. 
 Cari vəziyyətdə qaz papağının məsaməli həcmi= 
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 Neftli zonanın məsamələrinin cari vəziyyətdə həcmi = 
  ... hnq                               ... hnl  
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Yan sular 

Qaz 
b 

Qaz zonası 

   Əlaqəli su 
   Neft zonası 
   Əlaqəli su   

Qaz zonası 

Əlaqəli su 
Neft zonası 

Əlaqəli su 

Qaz 

    Süxur  
A 

  Şəkil V. 7 
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  CBCЧC
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Burada 0

cB cB -suyun 0  və -yə uyğun həcm əmsalı; Bqv – vurulan 
qazın həcm əmsalı; qHHHHH BBB )( 00  bütün yataq üçün 

neftin həcm əmsalı; Bc = Bc  = ( cc
0 ) Bq- yataq üçün suyun həcm 

əmsalı; q
ç

q
qç GGG çıxarılan ümumi qazın həcmi; HH ,0 - ilk və 

cari vəziyyətdə suda həll olan qazın miqdarı, ccmnm ,;/ 033  ilk və 
cari vəziyyətdə suda həll olan qazın miqdarı, nm3/m3. 
 P-yə uyğun təzyiqdə yatağın məsaməli həcmi aşağıdakı 
balans tənliyi ilə ifadə oluna bilər: 
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 Yatağın işlənmə dövründə məsaməli mühitin həcminin 
dəyişməsini təmin etmək üçün (V.5) ifadəsindən (V.8) ifadəsi 
çıxarılmalıdır: 
   )()( mmm .          (V.9) 
 Əgər belə dəyişiklik varsa, onda təzyiqin dəyişməsi ilə 
süxurların sıxılma əmsalı tapılır: 
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Buradan  
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 Beləliklə, (V.5) ilə ( V.8) ifadəsinin fərqindən 
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  CBCЧC BWBWW )(          (V.12) 
tənliyini yazmaq olar. Bu tənliyi həll etməklə N, WC və s. 
kəmiyyətlərin qiymətini tapmaq olar. (V.12) tənliyi, ümumi balans 
tənliyi adlanır. 
 Balans tənliyi bilavasitə ölçülməsi mümkün olmayan üç 
amili-neftin ehtiyatı, qazın ehtiyatı və laya daxil olan kənar suların 
həcmini özündə cəmləyir. Odur ki, belə hallarda tənliyin həlli üçün 
üç göstərilən kəmiyyətlərdən ikisi başqa üsulla tapılmalıdır. 
 Bəzən işlənmənin ilk dövründə lay təzyiqinin dəqiq qiyməti 
məlum olmur. Belə halda material balans tənliyinin fərqlər şəklində 
baxılan intervallarda yazılması göstərilən çətinliyi aradan qaldırır. 
Məsələn, fərqlər şəklində yazılmış tənlik (sadə olsun deyə (V. 8) 
tənliyi, qaz papağının olmaması, neft zonasında sərbəst qazın 
olmaması, su və qazın laya vurulmaması halı üçün yazılır)  belə olur:  
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 Əgər 2 vəziyyəti üçün yazılmış tənlikdən 1 vəziyyəti üçün 
yazılmış tənliyi çıxsaq, onda özündə ancaq N, Wc, Nч və Wч saxlayıb 
başlanğıc təzyiqdən asılı olmayan fərqlərlə yazılmış balans tənliyini 
alarıq:  
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 Nəhayət,istənilən vəziyyət üçün 
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fərqlərlə balans tənliyini yazmaq olar. qeyd etmək lazəmdır ki, 
intervalların arası kiçik olduqca nəticə də bir o qədər dəqiq olur. 
          (V.12) tənliyi ümumi şəkildə yazıldığından, ayrı-ayrı rejimlər 
üçün xeyli sadə şəkil ala bilər. 
          1.Həll olmuş qaz rejimi. Tutaq ki, yataq müəyyən dövrdə 
yuxarıda qeyd olunan səbəblərdən xalis həll olmuş qaz rejimində 
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işləınir. Belə halda (V.12) tənliyiyində BГ=BГН 
.0  W;0s  ;0G  0;G  ;0 Ч

г
cB CB
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Г

H
c

Г
Г WWssG  

Qəbul edək ki, с nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçikdir. 

Ч

Г
Ч

N
GГ işarə etsək, (V.12) tənliyi aşağıdakı şəklə düşər:  

       ГНHHHчГHHHHH BГBBNBBBN )(()( 00  
və ya  

 
BB

BГBNN
H

ГНГHч ,)(   (V. 13)  

burada  
 ГHHHH BBB )( 00 . 
          Göründüyü kimi, (V. 13) tənliyi vasitəsilə asanlıqla yatağın 
neft ehtiyatını hesablamaq olar.  
          2. Qaz papağı olan həll olmuş qaz rejimi. Belə rejimlə 
işləyən laya tez-tez rast gəlinir. Tutaq ki, məsaməli mühitin həcmləri 
təzyiqdən az dəyişir, qaz papağındakı qazla, neftdə həll olan xassələri 
eynidir. Belə ki, (V. 12) tənliyində   
 
 

 

 
Tutaq ki, müəyyən müddət keçdikdən sonra layın neftli 

hissəsindən Nç qədər neft, Gç
q qədər qaz, Wç qədər su, qaz pa-

pağından-Gq
q qədər qaz alınıb, laya Wv qədər su, qaz papağına isə Gv 

qədər qaz vurulmuşdur. Layda təzyiq p0-dan  p-yə qədər azalmışdır. 
Bunun nəticəsində laya Ws qədər kənar (yan) sular daxil olmasını 
qəbul edək (şəkil V.7, b). 
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Təzyiqin azalması ilə əlaqədar olaraq ümumi yatağın məsaməli 
həcminin dəyişib ( )´ olacağı qəbul edilir. 

Cari vəziyyətdə qaz papağının məsaməli həcmi = 
                                sərbəst qazın həcmi              vurulan qazın həcmi 

=   

                             əlaqəli suyun həcmi       əlaqəli sudan ayrılan qazın həcmi 

                (V.6) 

Neftli zonanın məsamələrinin cari vəziyyətdə həcmi= 
    qalıq  neftin  həcmi                  layın  neftli  hissəsində 

=  

qalmış sərbəst qazın və neftdən ayrılan qazın tutduğu həcm 

                   

         suyun tutduğu ilk həcm           kənar suların həcmi          vurulan suyun həcmi 

          (V.7) 

Burada   - suyun p0  və p-yə uyğun həcm əmsalı; Bqv - 

vurulan  qazın həcm əmsalı;  - bütün yataq 

üçün neftin həcm əmsalı;  - yataq üçün 

suyun həcm əmsalı;  - çıxarılan ümumi qazın həcmi; 

 - ilk və cari halda neftdə həll olan qazın miqdarı, 

nm3/m3; - ilk  və cari vəziyyətdə suda həll olan qazın miqdarı, 

nm3/m3. 
P-yə uyğun təzyiqdə yatağın məsaməli həcmi aşağıdakı balans 

tənliyi ilə ifadə oluna bilər:  
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(V.8) 

Yatağın işlənmə dövründə məsaməli mühitin həcminin 
dəyişməsini təyin etmək üçün (V.5) ifadəsindən (V.8) ifadəsi çıxıl-
malıdır: 
                          .                        (V.9) 

Əgər belə dəyişiklik varsa, onda təzyiqin dəyişməsi ilə 
süxurların sıxılma əmsalı tapılır: 
                                      .                             (V.10) 

Buradan 

 
Beləliklə, (V.5) ilə (V.8) ifadəsinin fərqindən 

 

 

 

 
                                                        (V.12) 
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tənliyini yazmaq olar. 
Bu tənliyi həll etməklə  N,   və s. kəmiyyətlərin qiymətini tapmaq 
olar. (V.12) tənliyi, ümumi balans tənliyi adlanır. 

Balans tənliyi bilavasitə ölçülməsi mümkün olmayan üç amili - 
neftin ehtiyatı, qazın ehtiyatı və laya daxil olan kənar suların həcmini 
özündə cəmləyir. Odur ki, belə hallarda tənliyin həlli üçün üç 
göctərilən kəmiyyətlərdən ikisi başqa üsulla tapılmalıdır. 

Bəzən işlənmənin ilk dövründə lay təzyiqinin dəqiq qiyməti 
məlum olmur. Belə halda material balans tənliyinin fərqlər şəklində 
baxılan intervallarda yazılması göstərilən çətinliyi aradan qaldırır. 
Məsələn, fərqlər şəklində yazılmış tənlik (sadə olsun deyə (V.8) 
tənliyi, qaz papağının olmaması, neft zonasında sərbəst qazın 
olmaması, su və qazın laya vurulması halı üçün yazılır) belə olur: 

 

 

 

 
Əgər 2 vəziyyəti üçün yazılmış tənlikdən 1 vəziyyəti üçün 

yazılmış tənliyi çıxsaq, onda özündə ancaq N, Ws, Nç ,Wç  saxlayıb 
başlanğıc təzyiqdən asılı olmayan fərqlərlə yazılmış balans tənliyini 
alarıq: 
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Nəhayət, istənilən vəziyyət üçün 

 
- 

 
fərqlərlə balans tənliyini yazmaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, 
intervalların arası kiçik olduqca nəticə də bir o qədər dəqiq olur. 

(V.12) tənliyi ümumi şəkildə yazıldığından, ayrı-ayrı rejimlər 
üçün xeyli sadə şəkil ala bilər. 

Aşağıdakı hallarda baxaq: 
1. Həll olmuş qaz rejimi. Tutaq ki, yataq müəyyən dövrdə 

yuxarıda qeyd olunan səbəblərdən xalis həll olmuş qaz rejimində 
işlənir. Belə halda (V.12) tənliyində ; 

 Qəbul  edək ki, βs nəzərə 

alınmayacaq dərəcədə kiçikdir.   

    işarə etsək, (V.12) tənliyi aşağıdakı şəklə düşər: 

 
və ya 

                                                          (V.13) 

burada 

 
Göründüyü kimi, (V.13) tənliyi vasitəsilə asanlıqla yatağın neft 

ehtiyatını hesablamaq olar. 
2. Qaz papağı olan həll olmuş qaz rejimi. Belə rejimlə işləyən  

Laya tez-tez rast gəlinir. Tutaq ki, məsaməli mühitin həcmləri 
təzyiqdən az dəyişir, qaz papağındakı qazla, neftdə hall olan qazın 
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xassələri eynidir. Belə ki, (V.12) tənliyində  

 

 
Onda 

3. Qaz papağı, su basqı və həll olmuş qaz rejimi. Bu halda 
olmaqla həll olmuş 

qaz rejimi üstünlük təşkil edərsə, (V.12)tənliyi aşağıdakı şəklə düşər: 

 
 
 

Əgər yatağın neft ehtiyatı  N həcm üsulu ilə lazımi dərəcədə 
düzgün təyin edilə bilirsə, onda (V.15) tənliyindən laya daxil olan 
kənar suların tapılmasında istifadə edilir: 

 

 
Əgər istismar vaxtı laydan müəyyən qədər su alınırsa, onda 

(V.16) tənliyinin sol tərəfinə  həddi əlavə olunmalıdır. 

4. Layın istismarında müxtəlif rejimlərin biruzə verilməsi.  
Balans tənliyini elə şəkildə yazmaq olar ki, istismar zamanı bu və ya 
digər amildən yaranan enerjinin neftvermədə rolunu qiymətlən-
dirmək mümkün olsun. Yəni: 
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―neftin və neftdə həll olmuş qazın genişlənməsindən yaranan 
enerjiniifadə edir; 

 
―qaz papağındakı qazın genişlənməsindən yaranan enerjini  ifadə 
edir; 

 
―laya daxil olan suların yaratdığı enerjini ifadə edir; 

 
―laya vurulan qaz və suyun yaratdığı enerjini ifadə edir; 

 

 
―əlaqəli suyun və süxurun həcminin dəyişməsində yaranan enerjini 
ifadə edir. Deməli, (V.12) tənliyinə görə ( =0 halı üçün) 

                       M1+M2+M3+M4+M5=1                      (V.17) 
olmalıdır. 

Balans tənliyinin köməyi ilə Qərbi Türkmənistan neft-qaz 
yatağı üçün layın iş rejiminin bəzi göstəricilərinin təyini məsələsinə 
baxılmışdır. Neftin və sərbəst qazın ehtiyatı məlum olduğundan 
balans tənliyindən laya daxil olan kənar suların həcminin zamandan 
asılı olaraq dəyişməsinin tapılmasında istifadə edilir. 
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Hesablama üçün (V.12) tənliyinin aşağıdakı şəkildə yazılması 
daha məqsədəuyğundur: 

 

 

 
 
Tənlikdə,  - süxurun elastiklik və ilk haldakı məsaməlilik 

əmsalı; - qaz papağından alınan qazın miqdarı;  - neft 

quyuları ilə qaz papağından və həll olmuş qazdan alınan qazın 
ümumi hasilatı;  - neftli hissənin həcmi; - elastik tutum əmsalı; 

- çıxarılmış neftin həcmi; - ilk və cari anda neftdə həll olan 

qazın miqdarı; - ilk və cari anda neftin həcm əmsalıdır. 

Qərbi Türkmənistan neft yatağının müxtəlif layları ümün 
yazılmış balans tənliyindən, laya daxil olan suların zamandan asılı 
olaraq dəyişmə xarakteri tapılmışdır. 

                                                                          (V.18) 

                                                                      (V.19) 

                                                                     (V.20) 

(V.18) - (V.20) ifadələrindən görünür ki, laya daxil olan suyun 
hərəkət qanunu zamandan asılı olaraq dəyişir. Həmin laylarda 
işlənmənin başlanğıc dövrlərində suyun hərəkəti olmamış (a və b 
sabitləri çox kiçikdir), yəni suyun hərəkəti, lay təzyiqi ilə sulu 
hissədəki təzyiqin fərqi müəyyən həddə çatdıqdan sonra mümkün 
olmuşdur. Deməli, suyun hərəkəti, başlanğıc təzyiq qradienti olan 
qanun üzrə gedir. 
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Korrelyasiya və reqresiya təhlili nəticəsində laylar üzrə 
başlanğıc təzyiqlər fərqinin ( ), layların tərkibində olan gilin 

miqdarından asılılığını (1,7 xəta ilə) ifadə edən aşağıdakı tənlik 
tapılmışdır: 

, 

burada c - layın tərkibində gilin faizi (layın gilli hissəsi ilə 
gilsiz hissəsinin qalınlıqları fərqinin ümumi qalınlığa olan nisbəti). 

Balans tənliyinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun şərti 
müəyyən edilmiş sistemə mənsub olmasıdır. Bu o deməkdir ki, 
axtarıcı nəticə tənliyinə daxil olan kəmiyyətlərin qiymətlərinin azacıq 
dəyişməsindən asılı olaraq geniş həddə dəyişə bilər. Bunu aşağıdakı 
misalda izah edək. Tutaq ki, belə tənlik sistemi verilmişdir: 

 
. 

Asanlıqla demək olar ki,  kökləri tənliyi ödəyir. 

Indi isə birinci tənliyin sağ həddi yüxarıda verilən tənliyin eyni 
həddindən 0,1 qiymətində fərqlənən aşağıdakı tənliklər sisteminə 
baxaq: 

 
. 

Belə tənliyin kökləri  olacaqdır. 

Bu xüsusiyyətə əsaslanaraq, balans tənlikləri ilə hesablama 
apardıqda nəticənin düzgün alınması üçün tənliyə daxil olan 
parametrlərin  mümkün  qədər  düzğün  seçilməsi zəruri 
məsələlərdən biridir. Əks halda (yuxarıda baxılan misalda 11 əvəzinə 
11,1 götürüldükdə) nəticə xeyli fərqli (1 əvəzinə 11,1 və 1 əvəzinə 
“0”) alınacaqdır. 
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§ 6. Müxtəlif  rejimlərdə  layın  neftvermə  qabiliyyəti 
 
Layın neftvermə əmsalı (η) onun ilk neftlə doyma əmsalı ( ) 

ilə işlənmənin sonundakı neftlə doyma əmsalının ( ) fərqinin ilk 

neftlə doyma əmsalına nisbətinə deyilir. 
                                                            (V.21) 

Adətən, laboratoriya şəraitində susuz və sulu dövrlərdəki 
neftvermə təyin edilir. Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, neftin su ilə 
sıxışdırılmasında əvvəl laydan susuz neft (bu dövrdə hesablanan 
neftvermə əmsalı susuz dövrdə neftvermə əmsalı  adlanır, sonra isə su 
ilə birlikdə neft alınır (hesablanan neftvermə əmsalı  sulu dövrdə 
neftvermə əmsalı  adlanır). Praktikada  kontur suları ilə neftin 
sıxışdırılmasında da belə neftvermə əmsalı olur. Bu cür hesablanmış 
neftvermə əmsalları layın səmərəli işlənməsi haqda mülahizələr 
yürütməyə imkan verir. Belə ki, müxtəlif geoloji şərait və rejimlərdə 
layların sulu və susuz dövrlərdəki neft verməsi də müxtəlif olur. 

Layın neftvermə əmsalı əsas etibarilə onun iş rejimindən, neft 
və layın fiziki xassələrindən və s. asılıdır.

Eyni şəraitdə basqı rejimlərində layın neftvermə ımsalı daha 
yüksək olur. Su basqı rejimlərində layın neftvermə, qaz basqı 
rejiminə nisbətən yüksək olur; çünki suyun məsaməli mühitlərdə 
nefti yuma qabiliyyəti, qazınkinə nisbətən daha yüksəkdir. 

Su basqı rejimində layın malik olduğu təbii enerjidən, geoloji 
xüsusiyyətlərdən və nüftin, suyun fiziki--kimyəvi xüsusiyyətlərindən 
asılı olaraq neftvermə 0,5÷0,8 arasında dəyişir. 

Qaz papağının basqısı ilə istismar edilən lay rejimlərində də 
neftvermə yüksək olur.  Müxtəlif  amillərin təsirindən asılı olaraq 
belə rejimdə neftvermə əmsalı (0,6÷0,7) qiymətində dəyişə bilir. 

Qravitasiya rejimində layın neft verməsi, basqı rejimlərinə 
nisbətən kiçik olur.
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Ən kiçik neftvermə əmsalı həll olmuş qaz rejimi ilə istismar 
olunan laylarda müşahidə edilir. Belə hallarda neftvermə 8÷30%, 
əksar  hallarda isə 15÷20% olur. 

Balans tənliyindən istifadə edərək, neftvermə əmsalının 
qiymətini qabaqcadan müəyyən etmək olar. Həll olmuş qaz rejimi ilə 
istismar olunan yataq üçün bu məsələnin həllinə baxılmışdır. 

Mədən və hidrodinamik tədqiqatların nəticələrinə əsasən 
tükənməyə işləyən həll olmuş qaz rejimli yataq üçün layın neftlə 
doyma əmsalının təzyiqdən asılı olaraq dəyişməsini aşağıdakı 
asılılıqla ifadə etmək olar: 

 
burada   və  - sabit kəmiyyətlər, p - lay təzyiqdir. 

Beləliklə, neftvermə əmsalının təzyiqdən asılı olaraq təyinində əsas 
məsələ  və  sabitlərinin tapılmasıdır. Bu ımsalların tapılması 

üçün material balans tənliyindən istifadə etmək olar. Asanlıqla sübut 
etmək olar ki, həll olmuş qaz rejimində tükənməyə işləyən yataq 
üçün material balans tənliyini aşağıdakı asılılıq şəklində yazmaq 
olar: 

 
 

 
 

; 

 

 
buradaa - ilk andan başlayaraq yataqdan çıxarılan qazın miqdarı; 

 - şıxarılan neftin miqdarı; - təzyiqin başlanğıc və cari 
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qiymətləri;  - qazın neftdə həllolma əmsalı;  - yatağın məsaməli 

həcmidir. 
Mədən məlumatlarına əsasən  asılılığı qurulmalı, 

həmin asılılıqdan A və B sabitləri təyin edilməlidir. A və B 
sabitlərindən   və  tapılaraq, (V.22) ifadəsinə əsasən istənilən 

son təzyiqə uyöun layın neftlə doymasını tapmaq olar. Son neftlə 
doyma əmsalını bilərək, (V.21) ifadəsindən layın neftvermə əmsalını 
əvvəlcədən təyin etmək olar. 

 
§ 7. Layın neftveriminin hidrodinamik əsasları 

 
Neftvermə əmsalının hidrodinamik əsaslarını öyrənmək 

məqsədilə bir-birinə qarışmayan mayelərin üfüqi dairəvi boruda 
laminar rejimdə ardıcıl hərəkətinə baxaq. Ardıcıl axında mayenin biri 
sıxışdırılırsa, o biri itələyici rolunu oynayır. Borunun canlı kəsiyində 
maye hissəciklərinin sürətləri eyni olmadığından itələyici maye 
sıxışdırılan mayenin bir növ içərisinə daxil olur. 

Dairəvi boruda canlı kəsiyin hər hansı bir nöqtəsində itələyici 
və sıxışdırılan mayenin laminar rejimdə sürəti əşağıdakı ifadələrdən 
tapılır: 

                                                          (V.23) 

                                                    (V.24) 

 
burada  R - borunun radiusu;  r - axının hər hansı nöqtəsinin borunun 
oxundan məsafəsi; x - axının hər hansı nöqtəsinin borunun 
başlanğıcından məsafəsi; - müvafiq olaraq itələyici və 

sıxışdırılan mayenin özlülüyü; L - borunun uzunluğu; p -  mayelərin 
ayrılma səthindəki təzyiq; - müvafiq olaraq borunun 

başlanğıcında və sonundakı təzyiqdir. Iki mayenin ardıcıl 
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hərəkətində canlı kəsikdə sürətin paylanması eyni sərhəd şərtləri 
əsasında bircinsli mayeninki kimi qəbul edilmişdir. 

(V.23) və (V.24)tənliklərini bir-birinə bərabərləşdirib, ayrılma 
səthində p təzyiqini taparaq, onun qiymətini (V.23) və ya (V.24) 
ifadələrində yerinə yazsaq, ölçüsüz  dəyişənlərlə ifadə olunan 
aşağıdakı tənlik alınar: 

                                                                    (V.25) 

;    . 

(V.25) diferensial tənliyinin,    olduqda y==0 başlanğıc şərtinə 

əsasən inteqrallanmasından 

                                          
                                (V.26) 

ifadəsi alınır. Bu ifadədən itələyici mayenin borunun sonuna, yəni 
z=0; y=0  nöqtəsinə çatması vaxtını təyin edək: 

 
 müddəti ərzində sıxlşdırılan mayenin əvvəlki (V0) həcminin bir 

hissəsi (V) borudan xaricə töküləcək. Bu həcmlərin nisbətinə -   

susuz  dövrdəki  neftvermə  əmsalı η  deyilir. 
Bu nisbəti aşağıdakı ifadədən tapmaq olar: 
                          .                                           (V.27) 

(V.26) ifadəsindən   z=z(y) asılılığını təyin edək: 

.                              (V.28) 

Bu, mayelərin ayrılma xəttinin ölçüsüz dəyişənlərlə ifadə olunmuş 
tənliyidir. 
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(V.28) asılılığından  z-in qiymətini (V.27) ifadəsində yerinə 
yazsaq,  belə alınar: 

 
V.8, a şəklində (V.29) ifadəsinin qrafiki göstərilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, -nın qiyməti -dan asılı olaraq  

arasında dəyişir.  olduqda, yəni itələyici və sıxışdırılan maye-

nin  özlülüyünü çoxaltdıqda və ya sıxışdırılan mayenin özlülüyünü  
azaltdıqda  -nı 0,667-yə qədər çoxaltmaq mümkündür. Bu artım 

  qiymətlərində daha yaxşı hiss olunur.  anından 

başlayaraq borunun sonundakı canlı kəsikdən hər iki maye birgə 
axacaq və  anlarında borudan xaricə tökülən sıxışdırılan 

mayenin həcmi artacaqdır. Bu həcmin borunun əvvəlki həcminə olan 
nisbətinə sulu dövrdəki neftvermə əmsalı  deyilir. 

Sulu dövrdəki neftvermə əmsalına   halında baxaq.   

müddətini (V.26) düsturundan   şərtinə əsasən tapaq: 

                                                                         (V.30) 

burada - borunun sonunda itələyici mayenin oxdan olan məsafəsinə 

uyğun ölçüsüz kəmiyyətdir. Bu halda mayelərin ayrılma xəttinin 
ölçüsüz dəyişənlərə ifadə olunmuş tənliyi belə olur:
                                                                 (V.31) 

(V.27) ilə (V.31) ifadələrindən sulu dövrdəki neftvermə əmsalı 
tapılır: 

                                                                   (V.32) 

Sulu dövrdəki neftvermə əmsalına uyğun olan sıxışdıran maye 
həcminin borunun V  həcminəolan nisbəti belə hesablanır: 
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Şəkil V.8                       

 

                                                (V.33) 

(V.32)  və  (V.33) ifadələrini birgə həll etsək alarıq: 

                                                                      (V.34) 

(V.34) ifadəsindən görünür ki,   artdıqda  da artır, yəni 

 yaxınlaşdıqda 1 olur. Bundan başqa,  verimiş 

qiymətində   azaldıqca, başqa sözlə,  çoxaldıqca neftvermə 

əmsalı artır. (V.34) ifadəsinin qrafiki V.8, b şəklində gösərilmişdir. 
 

§ 8. Layın neftvermə əmsalına təsir edən amillər 
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Layın neftvermə əmsalının artırılması üçün görüləcək təd-
birlərin seçilməsi məsələsində neftvermə əmsalına təsir edən 
amillərin aşkar olunması əsas işlərdən biridir. 

Mədən, laboratoriya və hidrodinamik tədqiqatlar nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, neft verməyə təsir edən amilləri əsas etibarilə 
aşağıdakı qruplara bölmək olar: 

I.             Layın təbii enerjisi (layın rejimi). 
II. Yatağın geoloji xüsusiyyətləri (burada süxurların lito-

fiziki xüsusiyyətləri, kimyəvi tərkibi, keçiriciliyi, məsaməliliyi, 
qeyri-bircinsliyi, süxurların çatlılığı, layın mailliyi və s. daxildir). 

III. Layda neftin, qazın, suyun fiziki-kimyəvi xassələri 
(neftin tərkibi, reoloji xüsusiyyətləri, qazın tərkibi, suyun fiziki-
kimyəvi xassəsi və s.). 

IV. Maye və qaz ilə təmasda olan süxurlar arasında gedən 
qarşılıqlı təsir (məsaməli mühitin səthində yaranan hadisələr, 
məsaməli mühitin neft, qaz və su ilə doyması, kapilyar hadisələr, 
maye və qazın hərəkətində kütlə ötürülmələri, su ilə təmas zamanı 
hidrodinamik və reoloji göstəricilərin dəyişməsi və s.). 

V. Texnoloji proseslər (quyularla layın açılması, quyular 
arasındakı məsafə və quyuların yerləşməsi, layın istismar rejimi, 
təzyiqin saxlanması və s.). 

I. Layın təbii enerjisi barədə ətraflı məlumat yuxarıda 
verilmişdir. Lakin prektikada layın sərbəst bir rejimdə işlənməsi 
hadisəsinə nsdir hallarda rast gəlindiyindən, neftvermə əmsalının 
təyini çox mürəkkəb və məsul məsələlərdən biridir. Bu baxımdan 
işlənmədə lay rejiminin düzgün təyini, böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

II. Neft yatağını təşkil edən süxurların maye və qazın 
hərəkət qanunlarına, nəhayət, layın neft verməsinə təsiri çox 
böyükdür. 

Layın vahid kəsiyinə düşən böyük məsamələr artdıqca 
keçiricilik də artır və belə halda, adətən, neftvermə də çoxalır. 

Qroznı yatağı üçün layın susuz neftvermə dövründə təyin 
edilmiş neftvermənin keçiricilikdən asılılıq əyrisini buna misal 
göstərmək olar (şəkil V.9). 
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Şəkil  V.9 

 
Neftvermənin keçiricilikdən asılılığını bilməklə, onun süxurun 

xüsusi səthindən də asılılığını təyin etmək olar. Keçiriciliyi az olan 
süxurlardan təşkil olunmuş məsaməli laylar böyük  xüsusi səthə 
malikdir. Belə hallarda neftlə süxur böyük sahə üzrə təmasda 
olduqlarından neft süxuru hidrofoblaşdırır və nəticədə belə laylarda 
neft həm su, həm də qazla pis sıxışdırılır. 

Gilli süxurlar yüksək xüsusi səthə malik olmaqla, laya qeyri-
bircinslilik xassəsi verir; belə halda da layın neftverməsi azalır. 
Layda gil hissəciklərinin olması neftvermə prosesinin hidrodinamik 
əsaslarını dəyişdirir. 

Karbonatlı süxurlarda, neftvemənin qiymətləri kiçik olur. 
Bu, karbonat süxurlarının neftlə yaxşı islanmaları ilə izah 

edilir. 
Kvars dənələrindən təşkil olunmuş süxurlarda neft, çöl şpatı, 

fillit, gil və s. Minerallardan ibarət olan süxurlara nisbətən yaxşı 
sıxışdırılır. 

Layın qeyri-bircinsli quruluşu neftvermənin azalmasınatəsir 
edən ən mühüm amildir. Quruluşuna, xassəsinə və tərkibinə görə 
qeyri-bircinsli laylarda su ilə yuyulmayan və neftin hərəkəti pis olan 
ayrı-ayrı səhələrin meydana qəlməsi neft verməyə mənfi təsir 
göstərir.  
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Layda qapalı linzaların (keçiriciliyə malik olmayan ekranların) 
olması da neftvermə əmsalını xeyli azaldır. Bu, əsas etibarilə həmin 
zonalalardan neftin su və qazla sıxışdırıla bilməməsi ilə izah edilir. 

Qeyri-bircinsli laylarda neftvermənin azalması, əsas etibarilə 
çoxqatlı yataqlarda daha çox özünü göstərir. Belə ki, keçiriciliyi 
müxtəlif olan belə laylarda, neftin sıxışdırılması prosesində su, 
keçiriciliyiyi böyük olan qatlarda nefti daha intensif sıxışdırır. Bunun 
nəticəsində yataqda neft-su sərhədi qeyri-bərabər hərəkət edir. Belə 
vəziyyətdə keçiriciliyi böyük olan laylarda su tez bir zamanda 
quyudibinə çatır-quyularda sulaşma hadisəsi baş verir. Kiçik 
keçiricilikli laylarda isə külli miqdarda neft ehtiyatının qalmasına 
baxmayaraq quyudibi zonada su  ilə doyma  o dərəcəyə çatır ki, neftə 
görə  keçiricilik yox dərəcəsinə enir. Beləliklə, yatağın ehtiyatından 
olduqca az istifadə edilir. 

Belə yataqlarda  ehtiyatdan tam istifadə etmək üçün əsas 
məsələ nüft-su konturunun yatağın qalınlığı boyunca bərabər 
harəkətini təmin etməkdir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, elə sənaye miqyaslı neft yataqları 
məlumdur ki, onların süxurları çatlardan təçkil olunmuşdur. Belə 
yataqlara misal ölkəmizdə Qroznı vilayətindəki neft laylarını 
göstərmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər çatlı yatağın sulu sahə ilə 
hidrodinamik əlaqəsi yoxdursa, onda kontur arxasından laya suyun 
vurulmasının əhəmiyyəti olmayacaqdır. Belə hallarda kontur  
daxilinə su vurduqda neftin su ilə sıxışdırılma prosesi baş verəcəkdir. 
Hər iki halda vurulan suyun sürətindən asılı olaraq, su çatlarla 
quyudibinə tez çataraq, məsaməli mühitdə neft ancaq  kapillyar 
hopmanın hesabına sıxışdırıldığından, layın neftvermə əmsalı kiçik 
olacaqdır. Əgər layın neft ehtiyatı əsasən çatlarda yığılıbsa, o zaman 
neftvermə əmsalı yüksək olacaqdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, layın meyl bucağının da neftverməyə 
təsiri vardır. Yatağın enişinə doğru yuxarı və ya aşağı sıxışdırmada 
neftvermə əmsalları müxtəlif qiymətlərdə olur. Layın meyl bucağı 
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artdıqca eniş xətti boyunca yuxarıya sıxışdırmada neftvermə, aşağıya 
doğru sıxışdırmada neftdermə, aşağıya doğru sıxışdırmadan çox olur. 

III. Neft və suyun fiziki-kimyəvi xassələrinin layın səmə-
rəli işlənməsinə və neftvermə əmsalına təsiri böyükdür. Müəyyən 
olunmuşdur ki, suyun neftverməyə təsirində əsas göstərici onun 
süxurdan nefti yuma qabiliyyətidir. Suyun nefti yuma qabiliyyəti isə 
nert-su sərhədindəki səthi gərilmədən asılıdır. Səthi gərilmənin 
qiyməti isə həm neftin, həm də suyun fiziki-kimyəvi xassəsindən 
asılıdır. Məsələn, əksər  neftlər üçün sərt su və dəniz suyu sərhədində 
səthi gərilmə həmişə neft-qələvili suyunkuna nisbətən böyük olur. 

Neftin aktivlik dərəcəsinin də neftverməyə təsiri vardır. 
Məsələn, aktivliyi az olan neftlərin dəniz suyu və qələvili su ilə 
sıxışdırılmasına neftvermə, aktivliyi çox olan neftə nisbətən (3÷4)% 
yüksəkdir. 

Nefti qələvili su ilə sıxışdırdıqda süxurlarda adsorbsiya 
olunmuş üzvi turşular sabunlaşır və nəticədə süxur dənəciklərindən 
neft təbəqəsi ayrılır, süxur üzvi turşuların duzları ilə zənginləşən su 
ilə islanır. Bunun nəticəsində su məsaməli mühitin kiçik kanallarına 
daxil olaraq oradan nefti sıxışdırır ki, bu da neftvermə əmsalını 
artırır. Aktiv neftin, tərkibində kalsium və maqneziumlu duzları olan 
dəniz suyu və ya sərt su ilə sıxışdırılması isə başqa mexanizmdə 
geqir. Belə ki, tərkibində üzvi turşular olan neftlə dəniz suyunun və 
ya sərt suyun təması nəticəsində suda həll olmayan kalsium və 
maqnezium sabunu əmələ gəlir. Neftlə sərhəddə böyük səthi 
gərilməyə malik olan sərt su və ya dəniz suyu kiçik məsamələrə 
daxil ola bilmir və böyük  keciriciklikli kanallarla hərəkət edərək 
sıxışdırmanın sürətini artırır. Bunun nəticəsində tez bir zamanda 
hasilatda suyun miqdarı artır, lay sulaşır və neftvermə azalır. 

Neftin sərt su ilə təmasında kalsium və maqnezium duzlarının 
layda  çökməsi süxur səthini hidrofoblaşdırmaqla layın neftə görə 
keçiriciliyini azaldır. 

Mədən və laboratoriya tədqiqatları göstərir ki, neftvermə neftin 
və suyun özlülüklərinin qiymətindən də asılıdır. V.10 şəklində ABŞ-
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ın neft yataqlarının istismarı əsasında qurulmuş layda qalan neftin 
onun özlülüyündən asılılıq əyrisi göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil  V.10 

 
Şəkildən göründüyü kimi, neftin özlülüyü artdıqca layda qalıq 

neftin miqdarı artır. Mürəkkəb geoloji şəraitdə (qeyri-bircinsli, çatlı 
və s.) işlənilən, neftinin özlülüyü çox olan yataqlarda su ilə 
sıxışdırmada neftvermə əmsalı (30+35)%-dən çox olmur. Bunlara 
misal olaraq Arlan, Mançarova, Zıbza, Azərbaycan və Özbəkistanın 
bəzi neft yataqlarını göstərmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neftin və sıxışdıran suyun özlülükləri 
nisbətinin  artması ilə neftvermə azalır. Bu nisbətin susuz 

dövrdəki neftverməyə təsiri daha böyükdür. V.11, a şəklində 
Volqaboyu neft yatağı üçün sulaşmanın müxtəlif dövrlərində layın 
neftvermə əmsalının -ən qiyməti artdıqca, eyni bir neftvermə 
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əmsalı üçün laya vurulan suyun miqdarı artır (deməli, əlavə xərclər 
də artır).

V.11, b şəklində Qroznı neft yataqları üçün keçiricilikdən asılı 
olaraq  verilmişdir. 

Hidrofil və hidrofob tipli süxurlardan neftin sıxışdırılma prosesinə 
özlülüyün təsirini göstərmək məqsədilə V.12 və V.13 şəklində 
laydan alınan hasilatın sulaşma  dərəcəsinin, layın su ilə doyma 

əmsalının qiymətindən dəyişmə  asılılığı müxtəlif özlülüklü neftlər 
üçün göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, islanma 

xarakterindən asılı olmayaraq, neftin özlülüyünün artması ilə su  
 

 
Şəkil V.11 

 
vasitəsilə sıxışdırma prosesinin effektivliyi azalır (şəkil V.12 
hidrofil, V.13 isə hidrofob mühit üçündür). 
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                 Şəkil V.12                                   Şəkil V.13    
 
Neft və suyun reoloji xüsusiyyətlərinin layın neftvermə 

əmsalına təsiri böyükdür. Belə ki, başlanğıc təzyiq qradiyentli neftli 
(qeyri-Nyuton xassəli) yataqların neftverməsi adi Nyuton neftlərə 
nisbətən az olur. Azərbaycan neft yataqlarının işlənmə material-
larının təhlili nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, qeyri-Nyuton 
xassəli neftli yataqlarda neftvermə əmsalı adi Nyuton neftlərinə görə 
orta hesabla iki dəfədən az olur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir 
ki, layda qeyri-Nyuton neftin hərəkəti üçün müəyyən başlanğıc 
təzyiq qradiyenti tələb olunur. Su ilə sıxışdırma layda təzyiqlər 
qradienti kiçik olan hissələrdə neft hərəkətsiz qalaraq neftverməni 
azaldır. Qeyd etmək lazımdır ki, orta hərəkət sürəti azaldıqca və lay 
parametrlərinin qeyri-bircinsliyi artdıqca başlanğıc təzyiq qradien-
tinin neftverməyə təsiri daha da artır. 

Neftin özlülüyünün artması daban suları olan layların 
neftvermə əmsalına daha da çox mənfi təsir göstərir. Belə yataqlarda 
neftin su ilə sıxışdırılmasında quyular tez bir zamanda sulaşır və 
bunun nəticəsində də neftverimə azalır. Məsələn, Arlan neft 
yatağının daban sularına malik olan Saklovski sahəsində (keçiricilik 
1,5 darsi, məz saməlilik 22%) sıxışdırmanın birinci ayında neft 
quyularının sulaşıb tez bir zamanda 80-90%-ə çatması mmmüşahidə 
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olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, hasilatın 78% sulaşmasına 
uyğun neftvermə əmsalının qiyməti 1,8% olmuşdur. V.14 şəklində  

 

 
 

Şəkil V.14 
belə laylar üçün təcrübə nəticəsində qurulmuş  asılılığı h-ın 

müxtəlif qiymətlərində verilmişdir. Belə ki, , -dir (h2-

neftli hissəsinin qaranlığı; h1 - sulu hissənin qalınlığı; V1 - cari anda 
laydan hasil olan mayenin həcmi; V0 - layda neftin ilk həcmidir). 
Şəkildən göründüyü kimi, layın su ilə doyan hissəsinin qalınlığı 
artdıqca neftvermə əmsalı azalır.

IV. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi böyük xüsusi səthdə 
malik süxurlu laylarda neft, səthi hidrofoblaşdırır və bunun 
nəticəsində də nazik təbəqə halında süxur dənəciklərinə bağlı qalır. 
Layda qalan belə neft hissəsi ancaq xüsusi üsulların tətbiqi ilə 
çıxarıla bilər. Belə bağlı neftin miqdarı maye və süxur hissəcikləri 
arasındakı molekulyar qüvvələrin təsir radiusundan, süxurun xüsusi 
səthi, onu təşkil edən mineralların tərkibi və quruluşundan asılıdır. 

Tədqiqatlar sübut etmişdir ki, nazik təbəqə şəklində layla bağlı 
neftin həcmi, kapillyar qüvvələrin təsirindən layla bağlı neftin 
həcmindən çox az olur. 
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Hidrofob süxurlarda kapillyar qüvvələrin təsiri ilə neft 
məsaməli mühitin daha kiçik məsamələrində, dənəciklərin əmələ 
gətirdiyi döngələrdə yerləşərək, lay üzrə paylanmış olur. Hidrofil 
məsaməli mühitdə isə kapillyar qüvvələrlə saxlanılan  neft, damcı 
şəklində sulu fazada yayılmış olur. 

Təbii şəraitdə səth və kapillyar qüvvələrin təsirindən süxurla 
bağlı neftdən əlavə, pis keçirici sahələrdə, qapalı linzalarda, süxurun 
yuyulmayan hissələrində və s. böyük miqdarda neft qalaraq, yatağın 
neftverməsini xeyli azaldır. 

Istismarın son mərhələlərində layın yuxarıda qeyd olunan 
hissələrinə qazılmış quyuların təmiz neft verməsi, göstərilənlərə 
sübutdur. Bunun nəticəsidir ki, bəzən işlənmənin sulaşmış dövründə 
layın müxtəlif sahələrində yerləşən quyuların hasilatının artırılması 
(məsələn, sürətli istismar üsulunun tətbiqi) əlavə neftçıxarmanı 
təmin edir. 

Kapillyar və səth hadisələrinin layda neftin su ilə sıxışdırma 
prosesinə təsiri böyükdür. Neft-su qarışığının  hərəkətində kapillyar 
qüvvələrin yaranma mexanizmini aydınlaşdırmaq üçün su  
sütununun, su ilə islanan silindrik kapillyar boruda hərəkətinə baxaq 
(şəkil V.15). 

Kapillyar qüvvələrin təsirindən su sütunu kürə şəklini almağa 
cəhd  göstərməklə, onun səthi ilə kapillyar boru divarı arasında qalan 
neft qatına  p təzyiqi ilə təsir göstərəcəkdir. Belə ki: 

 
burada  σ - neft-su sərhədindəki səthi gərilmə; R - su 

sqtununun kürəşəkilli səthinin radiusu; r - su sütununun silindrik 
səthinin radiusudur.

 
Şəkil V.15 
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Menisklər tərəfindən yaranaraq artan təzyiqin nəticəsində su 
sütunu ilə kapillyarın divarı arasındakı təbəqədən maye axını baş 
verir. Maye təbəqəsi müvazinət vəziyyətini alana qədər axma davam 
edir. Bu təbəqə anomal xassəyə malik olduğundan hərəkətsiz qalır. 
Beləliklə, su sütununun hərəkətə başlaması ilə, suyun kapillyar boru 
divarına etdiyi təzyiqin hesabına sürtünmə qüvvəsi yaranır. Bundan 
əlavə, su sütunu yerini dəyişməzdən əvvəl fazalar sərhədində menisk 
deformasiyaya uğrayaraq V.15 şəklində qırıq xətlərlə göstərilən 
vəziyyəti alır. 

Sağ və sol menisklərdə yaranan kapillyar təzyiqlər aşağıdakı  
ifadələrdən tapılır: 

 

 Bu iki təzyiqin fərqi xarici (p1-p2) təzyiqlər fərqinə qarşı 
yönəlmiş qüvvə yaradır: 

 
 olması nəzərə alınsa, kapillyar təzyiq  aşağıdakı ifadə 

ilə təyin edilər: 

 
Qaz dənəciklərinin, həmçinin qarışmayan maye sistemlərinin 

kapillyar kanallarda hərəkəti zamanı yuxarıda qeyd  olunan əlavə 
müqavimətin yaranma effekti ilk dəfə Jamen tərəfindən tədqiq 
olduğundan onun adını daşıyır. Jamen effekti, həmçinin qaz-su-neft 
qarışığının hərəkəti zamanı da öz təsirini göstərir. Ola bilər ki, əlavə 
müqavimət qüvvəsi və kapillyar təzyiq vahid maye sütunu üçün 
kiçik olsun. Lakin bu hadisə bütün lay boyunca baş verdiyindən lay 
enerjisinin xeyli hissəsi müqavimət qüvvəsinin dəf edilməsinə sərf 
olunur. 

Təbii şəraitdə neft-su qarışığı  dəyişən en kəsikli mürəkkəb 
quruluşu kapillyarlarla hərəkət etdiyindən, neft hissəkləri geniş 
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kəsikli kanaldan dar kəsikli kanala keçdikdə meniskin əyrilik 
radiuslarının müxtəlifliyindən aşağıdakı qiymətdə əks təzyiq yaranır: 

 
. 

Təbii şəraitdə neft-su qarışığının hərəkət zonasının ölçüsü yüz 
metrlərə çatır. Belə olan halda Jamen effektinə gğrə layda mayenin 
hərəkəti bəlkə də mümkün olmazdı. Deməli, fərz etmək olar ki, 
maye, qaz və süxurların elastik xüsusiyyətlərinə görə təbii laylarda 
Jamen effektinin təsiri xeyli dərəcədə azalır. 

Hidrofob məsaməli mühitdə kapillyar qüvvələr sıxışdırma 
prosesinə mənfi təsir göstərdiyindən neftvermə əmsalı azalır. Belə 
hallarda neftin onunla kiçik səthi gərilmə yaradan su ilə yüksək 
qradiyentlə sıxışdırılması yaxşı nəticə verir. 

Aparılan çoxlu miqdarda tədqiqat işləri göstərmişdir ki, 
hidrofil mühitdə kapillyar təzyiqin yaranması müəyyən şəraitdə 
neftin su ilə sıxışdırılma prosesinə müsbət təsir  göstərir. Əgər lay 
bircinslidirsə, onda kapillyar hopma nəticəsində layın susuz 
dövründəki neftvermə qabiliyyəti artır; hətta yataq  bir neçə müxtəlif 
keçiricilikli laylardan ibarət  olarsa, kapillyar hopmanın hesabına 
kiçik keçiricilikli laydan da neftin sıxışdırılması başa çatdırılır. Belə 
yataqlarda sıxışdırma prosesinin hansı təzyiqlər fərqi altında 
aparılmasının böyük əhəmiyyəti vardır (V.16 şəklində 1, 2 - uyğun 
olaraq kiçik və yüksək keçirici qatlar; 3 - neftli hissəyə kapillyar 
hopan su hissəsidir). 

 
Şəkil V.16 
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Mədən və laboratoriya tədqiqatları nəticəsində kapillyar effekti 
hesabına çatlı-məsaməli mühitlərdə neftvermənin xeyli artması 
müəyyən edilmişdir. 

Çatlı-məsaməli mühitdə kapillyar hopma iki istiqamətdə 
(hərəkət istiqamətində və onun əks istiqamətində) gedir. Təcrübə 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, laya hopan su, məsaməli 
mühitdən neft ehtiyatının xeyli hissəsini sıxışdırır. Çatlar su ilə 
dolub, məsaməli süxurları tam əhatə etdikdə neft əsas etibarilə 
hərəkətin əksinə gedən kapillyar hopma hesabına çıxarılır. Bu cür 
şəraitdə neftvermə əmsalı, sıxışdırmanın təzyiqlər fərqindən, suyun 
xassəsindən və süxurun fiziki-kimyəvi xassələrindən asılıdır. 
Təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, məsaməli süxurda gilli 
hissəciklərin 5%-ə qədər artması, kapillyar hopmanın hesabına 
alınan nefti çoxaldır. Belə halda neftvermə, suyun fiziki-kimyəvi 
xassələrindən də çox asılıdır. Neftlə kiçik səthi gərilməyə malik 
qələvili su ilə təmasda olan laylarda (kapillyar hopma zəif olduqda 
belə) neftvermə əmsalı yüksək olur. Qeyri-bircinsli laylarda kapil-
lyar hopma nəticəsində sıxışdırma prosesi ən əvvəl kiçik məsaməli 
mühitlərdə baş verir və bunun nəticəsində də neft sahəsi su zonaları 
ilə ayrı-ayrı hissələrə parçalanır; beləliklə, neftin su ilə sıxışdırılma 
məsaməli xeyli çətinləşir və belə layın neftvermə əmsalı kiçik olur. 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən aşağıdakı nəticəyə gəlmək 
olar ki, neft və suyun birgə hərəkətində sıxışdırmanın effektlivliyinin 
artması üçün kapillyar qüvvələri çoxaltmaq və ya azaltmaq 
məsələsinin yeganə həlli yoxdur. Çatlı-məsaməli laylara isə yüksək 
hopma qabiliyyətinə malik su vurulduqda kapillyar qüvvələr neft-
verməni artırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neftin və suyun özlülükləri artdıqca 
çatlı-məsaməli mühitdə kapillyar qüvvələrin müsbət cəhəti azalır, 
dayanıqsız sıxışdırma halı yaranır. 

Yatağın neftvermə əmsalına onun məsaməli mühitində 
yerləşən neft, sərbəst qaz və suyun miqdarının da təsiri var. Yatağın 
su, neft və qaz ilə doyma dərəcəsindən asılı olaraq istər sərbəst neft, 
qaz və suyun, istərsə də neft-qaz, neft-qaz-su və neft-su 



376 
 

qarışıqlarının faza keçiriciliyinin qiymətləri dəyişir. Hesablamalar və 
laboratoriya işləri ilə sübut olunmuşdur ki, bircinsli qum 
dənəciklərindən təşkil olunmuş layda həll olmuş qaz rejimində 30% 
əlaqəli suyun olması, neftverməni 1,7% artırır. 

Əgər yataqda, neft  su ilə sıxışdırılmazdan qabaq, istismar həll 
olmuş qaz rejimində aparılmışsa, onda təzyiqin düşməsi nəticəsində 
sərbəst qazla doyma halı yaranacaqdır. Bu dövrdə neftin su ilə 
sıxışdırılması prosesinin effektivliyi və nəhayət, layın neftvermə 
əmsalı həmin sərbəst qazla doyma əmsalından asılı olacaqdır. 

Bu vəziyyətdə neftin su ilə sıxışdırılmasında su-neft 
kontaktında neftlə doyması çox olan (neft valı) zona yaranır. Yatağın 
bu hissəsində yerləşən sərbəst qazın bir hissəsi neft ilə sıxışdırılacaq, 
qalan hissəsi isə neft ilə tutulub saxlanacaqdır; qalıq neftin hərəkəti, 
tutulub saxlanmış qazın təzyiqini artıracaqdır. Təzyiqin artması, su 
xəttinin qazlı hissəyə çatan anınadək davam edəcəkdir. Təzyiqin 
artması ilə qazın sıxılıb, neftdə həll olması nəticəsində onun  həcmi  
azalır. 

 
 Şəkil V.17 

 
V.17 şəklində müəyyən müddət həll olmuş qaz rejimində 

işlənən yataqda neftin su ilə sıxışdırılması prosesində neft, su və 
qazın layda paylanması göstərilmişdir. 

V.18 şəklində hidrofil süxurlarda sərbəst qazla doymadan asılı 
olaraq qalıq neftin azalması əyrisi göstərilmişdir. Şəkildən göründü-
yü kimi, hidrofil tipli yataqlarda su ilə sıxışdırma prosesinin əvvə-
lində sərbəst qazən olması neftvermə əmsalını artırır. Hidrofob tipli 
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yataqlar üçün isə belə qanunauyğunluq müşahidə edilməmişdir. 
Şəkildə 1- 2, 3 isə süxura bir və üç məsamə həcmi qədər su vurulan 
hallara uyğundur. 

 

 
Şəkil V.18 

Neft və qaz yataqlarının istismarında lay sistemində  bəzi 
hidrodinamik və termodinamik dəyişikliklər baş verir. Belə dəyişik-
liklər nəticəsində bəzi mürəkkəb kütlə ötürmə hadisələri müşahidə 
edilir. Quyudibinə axımda neftdən qazın ayrılması, sərbəst qazla 
əlaqəli su arasındakı kütlə ötürməsi, layı təşkil edən mineral 
hissəciklərlə laya vurulan su arasındakı kimyəvi reaksiyalar nəti-
cəsində müəyyən çöküntülərin yaranması, hərəkət zamanı quyudibi 
zonada neftdən parafin, qatran və s. ağır elementlərin çökməsi 
(kolmatasiya), ayrılması (suffoziya) və s. layın enerjisindən səmərəli 
istifadə edilməsinə, yatağın işlənmə rejiminə və ən nəhayət, 
neftvermə əmsalına təsir göstərir. 
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Bütün rejimlərdə, quyudibi təzyiqin qazın neftdə doyma 
təzyiqindən aşağı qiymətlərində quyudibi zonada neftdən qaz 
ayrılmağa başlayır. Sərbəst qaz, müəyyən doyma dərəcəsinədək 
hərəkətsiz qalır, sonra isə sərbəst hərəkət edir. Quyudibi zonanın 
qazla doyma dərəcəsi artdıqca neftdə görə faza keçiriciliyi azalır və 
lay enerjisi israf dərəcədə sərf edilir. 

Təcrübə və hidrodinamik hesablamaların nəticələri, ayrılmış 
sərbəst qazla quyudibi zonanın əlaqəli suyu arasında kütlə ötürməsi 
halının baş verməsinin mümkünlüyünü göstərir; quyudibi zonada 
əlaqəli suyun bir hissəsi qaz fazasına keçərək neftin süxurla doyma 
dərəcəsini artırır. Nəticədə, neftə görə faza keçiriciliyi və nəhayət, 
neftvermə əmsalı artır. Buna sübut olaraq V.19 şəklində həll olmuş 
qaz rejimində işləyən hipotetik yataq üçün neft (Sn) və əlaqəli su 
(Ssu) ilə doymanın lay boyunca dəyişmə əyrisi göstərilmişdir. 
Şəkildən göründüyü kimi, işlənmənin müəyyən dövründə quyudibi 
zonada əlaqəli su tamamilə qaz fazasına keçərək, neftlə doymanı 
artırır. 

 
 

Şəkil V.19 
Mədən və laboratoriya müşahidələri nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, tərkibində parafin, qatran və s. ağır komponentlər olan 
neftlərin layda hərəkəti zamanı təzyiq qradiyentinin təsirindən, 
göstərilən komponentlərin ayrılıb süxurda çökməsi baş verir. Belə 
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proses kolmatasiya adlanır. Kolmatasiya nəticəsində neftin faza 
keçiriciliyi azaldılır. Layda lazımi həcmdə neft axınını saxlamaq 
üçün lay enerjisinin əlavə sərfi tələb olunur. Bunun nəticəsində 
neftvermə azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, neftdən ayrılan hissəciklər 
bəzən süxurlara hidrofobluq xassəsini verir ki, bu da yatağın gələcək 
iş rejimini və neftvermə əmsalını dəyişdirir. Laboratoriya şəraitində 
süxur nümunəsindən süzülən neftin rənginin ağarması göstərilən 
hadisə misaldır. 

Neftin səxəşdərəlması prosesində laya vurulan suyun tərkibinin 
düzgün seçilməsinin də neftvermə əmsalına təsiri böyükdür. 

Laya vurulan suyun, lay suyu və süxur mineralları ilə əlaqəsi 
nəticəsində məsamələrdə çətin həll olan duz çöküntüləri yaranır. 
Soyuq suyun isti laya vurulmasında bikarbonatın kalsium-karbonata 
ayrılması nəticəsində məsamələri tutan çöküntü yaranır. 

Məsaməli mühitin, vurulan suyun tərkibində olan müxtəlif 
mikrocanlılarla tutulması halı da baş verə bilər. Belə ki, laya vurulan 
suda sulfatbərpaedici bakteriyalar olduqda layda kükürd qazı əmələ 
gəlir. Bu hadisə SSRİ və xarici ölkələrin mədən təcrübəsində 
müşahidə edilmişdir. Kükürd qazının əmələ gəlməsi layda neftin, 
suyun və qazın tərkibini dəyişdirməklə layın məhsuldarlıq 
göstəricilərinə mənfi təsir göstərir. 

Neftlərin sulfatbərpaedici canlı bakterialarla təması zamanı 
ağırlaşması halı çoxdan müşahidə edilmişdir. Sulfatların bərpası ilə 
neftlərin oksidləşməsinə, ağır qatranlı neft yerləşən laylarda 
kükürdlü suların olması əsaslı sübutdur. Buna görədir ki, yataqlarda, 
adətən, su-neft kontaktına yaxınlaşdıqca neftin tərkibində asfalten və 
qatranın miqdarı artır. Məsələn, Uzen neft yatağında neftin 
tərkibində olan qatran və s. ağır hissələr layın mərkəzindən onun 
konturuna doğru artır. Bu istiqamətdə neftin qeyri-Nyuton xassəsi 
artır və qazla doyması azalır. Beləliklə, yatağın mərkəzi hissəsində 
neftvermə mexanizmi əsas etibarilə özlü neftin hərəkəti, kontur 
hissədə isə qeyri-Nyuton mayesinin hərəkəti ilə müəyyən edilir. 

Sulfatların bərpası və neftin oksidləşməsindən ayrılan karbon 
qazı layda əlavə olaraq kalsit duzlarının çökməsini təmin edir; bunun 
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nəticəsində də layın keçiriciliyi xeyli azalır. Kalsit duzlarının sürətlə 
çökməsi halı ən çox karbonatlı süxurlarda baş verir. 

Beləliklə də yuxarıda göstərilən hadisələr neftin su ilə 
sıxışdırılma prosesinin effektivliyini azaltmaqla, layın neft verməsini 
azaldır. 

V. Neftvermə əmsalına layın keyfiyyətli açılmasından başlaya-
raq istismar dövründə aparılan bütün texnoloji əməliyyatların 
təsirlərini aid etmək olar. 

Lay enerjisindən səmərəli istifsdə edilməsi quyularla layların 
keyfiyyətli açılmasından və mənimsənilməsindən də asılıdır. 
Məlumdur ki, bu və ya digər səbəbdən layların açılması prosesində 
quyudibi zonaya gilli məhlul və ondan süzülən maye daxil olur. 

Mədən və laboratoriya tədqiqatları layın quyudibi zonasına 
gilli məhluldan süzülən mayenin daxil olması nəticəsində 
keçiriciliyin və quyunun məhsuldarlığının kəskin azaldığını sübut 
edir. Son zamanlar aparılan tədqiqatlar  nəticəsində göstərilmişdir ki, 
quyudibi zonadakı süxurlarda gil hissəcikləri olduqda, gilli məhlulun 
və ondan süzülən mayenin laya daxil olması nəticəsində neftə və 
qaza görə süzülmə qanunu dəyişir və həmin mühitdə adi neft özünü 
özlü-plastik maye kimi aparır. Daha doğrusu, belə mühitdə adi neftin 
hərəkəti başlanğıc təzyiq qradiyentinin dəf olunmasını tələb edir. Bu, 
əsas etibarilə laydakı gilli hissəciklərin qazıma məhlulunun (gilli 
məhlul) suyu ilə təmasda olduqda şişməsi nəticəsində baş verir. 
Qazıma prosesinin optimal rejimdə aparılması üçün məhlula  qatılan 
müxtəlif kimyəvi reagentlərin də quyudibi zonada gedən proseslərə 
təsiri böyükdür. Məsələn, quyudibindəki gilli hissəciklərə qələvi 
kömür reagenti və səthi aktiv maddə ilə işlənmiş su hopduqda neftin 
hərəkətinə müqavimət daha da çox artır. Əksinə, qazıma məhlulu 
xlorlu kalsit, karboksil-metil-sellüloz (KMS) və kondehslənmiş 
sulfat-spirt bardası (KSSB) ilə işləndikdə gilli hissəciklərin şişməsi 
xeyli azalır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, adətən, laya daxil olan gilli məhlulun 
suyu, quyudibi zonanın kiçik radiuslu (1 m-dək) hissəsini əhatə edir; 
lakin neftin süzülmə qanununun dəyişməsi və başlanğıc təzyiq 
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qradientinin yaranması nəticəsində quyuların məhsuldarlıq əmsalı 
azalır və uzun zaman lay enerjisindən səmərəsiz istifadə edildiyindən 
layın neftvermə əmsalı kiçik qiymət alır. 

Neft yataqlarının səmərəli işlınməsi prosesində laya qızılacaq 
quyuların yerləşmə sxeminin düzgün seçilməsi böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Lakin təəsüflə qeyd edilməlidir ki, bu məsələnin səmərəli 
həlli üçün yeganə fikir və seçmə metodu yoxdur. Təbiidir ki, layın 
işlənmə rejimindən, onun geoloji xüsusiyyətindən, lay təzyiqindən 
və s. asılı olaraq quyuların sayı, onların yerləşmə sxemi seçilir. 
Hazırda quyuların səmərəli yerləşmə sxeminin seçilməsində 
quyulararası məsafə əsas etibarilə (16-20) ha/quyu götürülür. Bəzi 
hallarda isə geloji və iqtisadi göstəricilərdən asılı olaraq (50-60), 
bəzən də (120-150) ha/quyu  seçilir. 

Son illərədək işlənmə layıhəsinin müxtəlif variantlarının 
müqayisəsində neftvermə əmsalının quyuların yerləşməsinin 
sıxlığından asılı olması nəzərə alınmırdı. Lakin ölkəmizin və xarici 
ölkələrin neft yataqlarının işlənmə praktikası sübut etmişdir ki, belə 
əlaqə mümkündür və onunla hesablaşmamaq olmaz. 

Təbiidir ki, bu məsələnin bircavablı həlli, istismarın son 
mərhələsində, yaxud çoxlu neft yataqlarının məlumatları üzərində 
aparılmış statistik hesablamalarla mümkündür. 

 
Şəkil V.20 
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V.20 şəklində ABŞ-ın Texas ştatının işlənmənin son 
mərhələsində olan 206 neft yatağı məlumatlarına görə qurulmuş 
neftvermə əmsalının, bir quyuya düşən hektarla ölçülmüş sahəsinin 
qiymətindən asılılığı göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, bir 
quyuya düşən sahə artdıqca (yəni quyular seyrəldikcə), layın 
neftvermə əmsalı azalır. 

Laya qazılan quyuların sıxlığını artırmaqla neftvermənin 
artması, əsas etibarilə neftin su ilə sıxışdırılmasında əh kiçik 
məsamələrdən belə qalıq neftin alınması ilə izah olunur. Qeyri-
Nyuton xassəli neftlərdə və o, xassəni neftə verən mühitlərdə isə 
layda qalan hərəkətsiz neftin alınması üzündən neftvermə artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, laya qazılacaq quyuların optimal 
sıxlığı, təbii lay şəraitini, texniki-iqtisadi göstəriciləri və s. Nəzərə 
almaqla seçilməlidir. 

Mədən və laboratoriya tədqiqatları neftvermə əmsalının nefit 
su ilə sıxışdırılma sürətindən asılı olmasını göstərir. Kapillyar təzyiqi 
neftin su ilə sıxışdırılmasına qarşı yönılın hidrofob yataqlarda bütün 
hallarda su-neft kontaktının hərəkət sürətinin (yəni təzyiq 
qradientinin) artması neftvermə əmsalını artırır. Kapillyar qüvvələr 
zəif olan halda (keçiriciliyin böyük və səthi gərilmənin kiçik 
qiymətində) suyun nefti sıxışdırma sürəti neftvermə əmsalına təsir 
göstərmir. Buna oxşar nəticələr aktiv kapillyar qüvvələrin meydana 
gəldiyi şəraitdə (məsələn, su ilə yaxşı islanan süxurlarda kiçik 
özlülüyə malik qeyri-polyar karbohidrogen mayelərin sıxışdırılması) 
aparılan təcrübələrdə alınır. 

Belə halda suyun kapillyar hopma sürətinin sıxışdırılmanın 
müxtəlif sürətlərində təxminən eyni qalmasınəticəsində, neftvermə 
əmsalı qeyri-polyar mayelərin su ilə sıxışdırılma sürətindən asılı 
olmur. 

Kapillyar hopmanın hesabına neftvermənin artması baş verən 
hallarda su ilə neftin  sıxışdırılma sürətinin artırılmasında neftvermə 
əmsalının azalması halı da müşahidə edilir. Bu, müxtəlif keçiriciliyə 
malik eynicinsli çatlı məsaməli lay qatlarından təşkil olunmuş 
modeldə neftin su ilə sıxışdırılmasında müşahidə edilir. 
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Neftvermə əmsalının suyun nefti sıxışdırma sürətindən 
müxtəlif növ asılılığı neft yataqlarının istismarında müşahidə edilir. 
Məsələn, istismarın son mərəhələsində olan Samarski Luki neft 
yatağında sıxışdırma sürətinin 2÷20 m/il - ə qədər artması neftvermə 
əmsalına təsir göstərməmişdir. Bunun əsas səbəbi, layda neftin 
yüksək minerallaşmış neytral islanmaya malik su ilə sıxışdırılması, 
yəni neftin aktivliyi zəif olan kapillyar qüvvə altında sıxışdırılması 
olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən nəticə, keçiriciliyi böyük 
olan bircinsli layda alınmışdır. Neft-mədən təcrübəsində isə əksər 
hallarda quruluşuna və qeyri-bircinsliliyinə görə müxtəlif laylarda 
rast gəlinir. Belə hallarda nrftvermənin sıxışdırma sürətindən 
asılılığına çoxlu təbii amillər təsir edir. Məsələn, təzyiqlər fərqinin 
artması ilə əlavə araqatların işə düşməsi (kiçik təzyiqlər fərqində 
hərəkət olmayan), suyun nefti sıxışdırma təsir zonasının süxurdan 
ətalət qüvvələri təsirindən qopması və su axınına qoşulması, hərəkət 
olmayan zonalarda neftin hərəkətə gəlməsi (başlanğıc təzyiq 
qradiyentli olan qeyri-Nyuton neftlərdə və süzülməsi böyük təzyiqlər 
fərqi tələb edən neftli mühitlərdə) və s. baş verir. Belə hallarda 
təbiidir ki, sürətin artması ilə neftvermə əmsalı artır.  

Beləliklə, neftin su ilə sıxışdırılma sürətinin neftverməyə təsiri 
bir çox amillərdən asılıdır. Odur ki, bu və ya digər neft yatağı üçün 
həmin asılılığın düzgün təyini, işlənməsi başa şatmış layların 
göstəricilərinin tədqiqinə əsaslanmalıdır. 

Məlumdur ki, layın neftvermə əmsalı laya vurulan işlək 
agentin fiziki-kimyəvi xassələrindən, süni təsir üsullarından və 
onların həyata keçirilməsi vaxtından da asılıdır. 
 
 

§9. Həll olmuş qaz rejimində neftvermə əmsalına 
təsir edən amillər. 

 
Həll olmuş qaz rejimində, adətən, yataq qapalı olduğundan, 

neftin laydan çıxarılması ilə əlaqədar olaraq, quyudibi zonada 
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təzyiqin düşməsi və zaman keçdikcə lay üzrə təzyiqin azalması 
hadisəsi baş verir. Qaz ən əvvəl təzyiqin qiyməti az olan quyudibi 
zonada neftdən ayrılmağa başlayır. Lay təzyiqinin doyma 
təzyiqindən aşağı düşmə dərəcəsindən asılı olaraq neftdən ayrılmış 
qaz zonasının radiusu tədricən artır. Lay boyunca təzyiq doyma 
təzyiqindən aşağı düşdükdə, bütün yataq üzrə sərbəst qazın ayrılması 
halı baş verir. Neftdən ayrılmış qaz qabarcıqları genişlənərək ilk 
vaxtda neftin sıxışdırılmasına kömək edir. Sonra isə qaz qabarcıqları 
genişlənərək bu və ya digər sahələrdəki qaz hissəcikləri ilə birləşir. 
Məsamələrdə qazla doyma müəyyan həddə çatdıqda, qazın quyu-
dibinə sərbəst hərəkəti baş verir ki, bu da neftə görə faza keçiri-
ciliyini azaldır. Sərbəst qazın quyudibinə hərəkət sürəti artdıqca, 
neftin onunla sıxışdırılma prosesinin effektivliyi azalır (neftə görə 
keçiricilik azalır, qaza görə isə artır). Bu dövrdən başlayaraq hasi-
latda qaz amilinin qiyməti artmağa başlayır. Beləliklə, neftin layda 
quyudibinə hərəkəti ancaq onun həcmi genişlənməsi və hərəkət  edən 
qaz axınına qoşulması hesabına baş verir. Qaz amili özünün mak-
simum qiymətinə çatır, sonra isə laydan qazın ehtiyatı tükəndiyindən 
onun zamandan asılı olaraq azalması baş verir (şəkil V.4-ə bax). 
Qazın tükənməsi ilə lay enerjisi azalır və nəhayət, lay təzyiqinin 
qiyməti laydan əlavə neftin alınmasına imkan vermir və layda külli 
miqdarda neft ehtiyatı qalır. Bunun nəticəsində  neftvermə əmsalı 
yuxarıda qeyd edildiyi kimi 0,1÷0,3 arasında olur. 

Laboratoriya və qaz-hidrodinamik tədqiqatlar nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, həll olmuş qaz rejimində neftvermə əmsalına 
lay təzyiqinin, neftin özlülüyünün, neftdə həll olan qazın miqdarının, 
faza keçiricilik əyrilərinin xarakterinin, layda əlaqəli suyun olması-
nın, quyuların layda yerləşməsinin və s. təsiri vardır. 

Belə ki, ilk lay təzyiqinin qiyməti artdıqca neftvermə əmsalı 
azalır. Bu əsas etibarilə onunla izah edilir ki, yüksək təzyiq sərbəst 
qazın tez bir zamanda quyudibinə hərəkətinə kömək edir və bunun 
nəticəsində vahid həcm neftin çıxarılmasında qazın faydalı işi azalır. 
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Neftin özlülüyü artdıqca neftvermə əmsalı azalır. Hyuton 
xassəli neftli yatağın neftvermə əmsalı qeyri-Nyuton xassəli neftə 
nisbətən iki dəfə çox olur. 

Eyni bir şəraitdə neftdə həll olmuş qazın miqdarı artdıqca 
neftvermə əmsalı azalır. İlk baxışda anlaşılmayan bu nəticə onunla 
izah edilir ki, ilk qaz amili kiçik olan layda sərbəst qazın hərəkəti 
üçün ilk qaz amili böyük olan yatağa nisbətən çox vaxt tələb olunur. 

Layda əlaqəli su olduqda neftə görə faza keçiriciliyi artır və bu 
da neftvermə əmsalını artırır. 

Işlənmənin son mərhələsində Krasnodar vilayətinin əsas qaz-
kondensant yataqları üçün qaz və kondensata görə verim əmsallarının  
faktiki qiymətləri təyin edilmişdir. Əldə edilmiş məlumatlara əsasən 
yatağın bəzi parametrləri və iş rejimini nəzərdə tutmaqla kondensatın 
laydan çıxarılma dərəcəsinə təsir edən amillər təhlil edilmişdirş 

Alınan nəticələr sübut etmişdir ki, kondensatın laydan 
çıxarılmasına təsir edən əsas amillər: ilk qazla doyma, məsaməlilik 
əmsalı, keçiricilik və yatağın iş rejimidir. Bunlardan əlavə, hasil olan 
kondensatın miqdarına mədən şəraitində qaz və kondensatın nəql 
edilməyə hazırlanma sisteminin də təsiri böyükdür. 
 
 

§ 10. Neftvermə əmsalına təsir edən amillərin aşkar edilməsi 
 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, yatağın neftvermə əmsalına bir çox 
amillərin təsiri vardır. Bu baxımdan neftvermə prosesinin və ona 
təsir edən amillərin statistik metodlarla öyrənilməsi daha məqsə-
dəuyğundur. Məsələn, dispersion təhlil nəticəsində geoloji-fiziki və 
texnoloji parametrlərin yatağın neftvermə əmsalına təsirini öyrənmək 
olar. 

Dispersion təhlilin köməyi ilə prosesin gedişinə bu və ya digər 
amilin əsas təsirini müəyyən etməklə bərabər, ayrı-ayrı amillərin və 
onların bir-birilə əlaqələrinin təsir dərəcəsini də təyin etmək 
mümkündür. Klassik üsullarla isə bu cür məsələlərin həllində prosesə 
təsir edən amillərdən biri dəyişən, qalanları isə dəyişməz qəbul edilir. 
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Bu qayda üzrə bütün amillərin təsirini öyrənmək üçün çox vaxt tələb 
olunur. 

Dispersion təhlildə hər bir müşahidə, eyni zamanda bütün 
amillərin və onların qarşılıqlı təsirlərini qiymətləndirmək üçün apa-
rılır. Beləliklə, amillərin hər birinin uyğun hədlərinin yığımında bir  
müşahidə ilə kifayətlənmək mümkün olduğundan, tez-tez paralel mü-
şahidələr aparılmasına ehtiyac olmur. Bu, xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Dispersion təhlilin aparılması üçün aşağıdakı şərtlərin 
ödənilməsi vacibdir: 

1. Nəticəvi əlamətə və ya onun dəyişdirilmiş funksiyasına 
normal paylanma qanununatabe olan baş yığımdan təsadüfi götürüm 
kimi baxmaq olar. 

2. Nəticəvi əlamətə təsir edən amillər korrelyasiyalanmış 
olmamalıdır. 

3. Qruplar üzrə dispersiya bircinsli olmalıdır. 
Dispersion təhlil aparmaq üçün: 

1) hər  bir amil hədlərə bölünür (tədqiq olunan amilin mümkün 
dəyişmə intervalına hədd deyilir); 

2) dispersion cədvəl mədən və ya təcrübə müşahidələrindən 
alınan məlumatlarla doldurulur. Hər damada A, B, C amillərinə 
uyğun gələn nəticəvi əlamətin qiyməti  x1 (i=1,2,...)yazılır. Təcrübə 
məlumatları səpələnmiş olduqlarından eyni bir damada A, B, C-nin 
bir kombinasiyasına uyğun bir neçə nəticəvi əlamətin qiyməti yazıla 
bilər. Tutaq ki, x1 A, B, C amilinin təsirindən dəyişir. A amili A1, A2, 
və  A3 (a=3) üç həddə, B  və C  amilləri isə ayrı-ayrılıqda iki B1, B2,  
C1, C2 (b=2, c=2) həddə parçalanır. Onda dispersion V. 6 cədvəli 
i=23  halı üçün göstərilən şəkildə olur. Cədvəldə əsas xi  

hesablanır; 
 

Cədvəl V.6 

Amillər B1 B2 
C1 C2 C1 C2 

A1 x1 x2            x3    x4 x5, x6, x7 
A2 x8       x9  x12            x13    x14 x15 
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x10            x11    

A3 
x16        x17 
x18 

x19 x20            x21    x22            x23    

 
3) damaların sayı V.6 cədvəlindəki damaların sayına bərabər 

olan V.7 cədvəli qurulur və hər damada aşağıdakı altı ədəd yazılır: 
 
 

 

 

 
 

burada s-V.6 cədvəlindəki damalardakı bütün xi-nin cəmi; m-dama-

lardakı xi-nin sayı;  və ya  

 
 

 
Misal kimi V.6 cədvəlinin damalarına əsasən V.7 cədvəlində 

A1 B1 C2 damalarının doldurulmasına baxaq. 

 
 

. 

 
V.7 cədvəli  A, B  və C amillərinin  birlikdə x1 əlamətinə 

təsirinin təyininə imkan verir. Bu cədvələ əsasən: 
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hesablanır; n-cədvəldəki damaların sayıdır. Baxılan halda n=abc=12; 
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4) yuxarıdakı cədvəllərə əsasən üç amilli kompleks üçün təsadüfi 
dəyişdirmənin ölçüsü  aşağıdakı ifadədən tapılır: 

 

, 

yaxud baxılan hal üçün 

; 

5) A və B amillərinin  xi-yə təsirini qiymətləndirmək üçün V.8 cədvəli 
tərtib edilir. Bunun üçün 3-cü bənddə hər dama üçün hesablanan  -nin 

orta qiyməti, yeni  ilə əvəz edilir; yəni C amilinin təsiri nəzərdə 

tutulmur. Bu məqsədlə V.6 cədvəlində C1  və C2  damalarını birləşdirirlər. 
Məsələn, x1 və x2, x3, x8, x9 ,x10, x11 və x12, x13 və s. damaları birləşdirilir. 
Onda  bundan əlavə, V.8 cədvəlində 

birləşdirilən damalardakı f-lərin cəmi  tapılır. Beləliklə, 

damaları analoji doldurulan V.8 cədvəli qurulur; 
Cədvəl V.8 

Amillər B1 B2 
A1 ; ;  ; ;  

A2   
A3   

6) bu qayda ilə A amili nəzərə alınmadan B və C amillərinin nəticəvi 
əlamətə təsirini xarakterizə edən cədvəl tərtib edilir. Bu cədvəl 5-ci bənddə 
göstərilən qayda üzrə tərtib edildiyindən verilmir; 

7) B amilini nəzərə almadan A və C amillərinin xi-ə təsirini xarakterizə 
edən cədvəl qurulur; 

8) bu üç cədvələ əsasən ;  və . 

9) A, B və C amillərinin ayrı-ayrılıqda xi-ə təsirini göstərən üç sadə 
cədvəl qurulur. 
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Hər belə cədvəl damasına məlumatlar aşağıdakı qayda üzrə yazılır: 
məsələn, C1  və C2  damalarını birləşdirib, AB-nin, sonra isə B1  və B2  
damalarını birləşdirib, A amilinin xi-ə təsirini göstərən  cədvəl və ən 
nəhayət, A1 , A2 və A3 damalarını birləşdirərək  B-nin xi-ə təsirini 
xarakterizə edən cədvəl alınır. Bu qayda ilə C üçün də cədvəl qurulur və 
beləliklə üç cədvəl alınır; 

10) hər belə üç cədvəldən ; ;  tapılır. 

 
şərti ödənməklə biramilli  cədvəldən üçamilli 

kompleksin ümumi orta qiyməti tapılır. Göstərilən bərabərlik şərti 
hesablamanın düzgünlüyünü göstərən şərtdir. 

11)  üçamilli dispersion təhlil üçün:
 

 
 

 
 

və Fişer kriterisi təyin edilir: 
 

 halı  üçün  

 
 halı  üçün  

 

 halı  üçün  
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 halı  üçün  

 

 halı  üçün  

 

 halı  üçün  

 

 
12) A, B, C, D  dördamilli kompleks üçün 
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13)  və   sərbəstlik dərəcələrinin sayından asılı olaraq, tələb  

olunan ehtimal dərəcəsinə görə hesablanmış  ilə onun xüsusi cədvəllərdə 

verilmiş qiymətləri   müqayisə edilir. Əgər  olarsa, onda baxılan 

amilin, yaxud onların yığımının nəticəvi əlamətə cədvəldə göstərilən 
ehtimal dərəcəsi ilə təsiri sübut olunur. Əgər  olarsa, onda baxılan 

amilin və ya amillər yığımının təsirini gələcək tədqiqatlarda nəzərə 
almamaq olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  əlaqə göstəricisi  və -dən fərqlənə 

bilər. Bu o zaman ola bilər ki, A və B ayrılıqda təsirsiz olduqları halda 
onların birlikdə təsiri güclü olur və əksinə. 

Dispersion təhlil vasitəsilə neftin xassəsinin neftvermə əmsalına 
təsiri məsələsinə baxılmışdır. 

Bu məqsədlə təhlil üçün seçilmiş Nyuton neftli 124 yataqdan 43-ü su 
basqı, 17-si qaz-su basqı, 14-ü qaz basqı, 27-si qarışıq (həll olmuş qaz 
rejimi ilə xarakterizə olunur).

Neftvermə əmsalına aşağıda göstərilən dörd amilin təsiri 
öyrənilmişdir: 

1) layın işlənmə müddəti (T); bu amil üçün iki dəyişmə həddi qəbul 
edilir,  il və  il; 

2) yataqdan mayenin şıxarılma sürəti (işlənmənin ilk 10 ili ərzində 
laydan alınan mayenin, yatağın neft ehtiyatına olan nisbəti başa düşülür). 

3) quyuların sıxlığı: ha/quyu  və  ha/quyu; 

4) layın keçiriciliyi:  və  . 

Göstərilən amillərə görə aparılan hesablamanın nəticəsi V.9 
cədvəlində verilmişdir. 
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Cədvəl V.9 

Amillər Dispersiyaların 
nisbəti Sərbəst dərəcəsi Təhlilin nəticəsi 

Keçiricilik, k 12,1 1/108 amil 0,99 ehtimalı 
ilə təsir göstərir 

Mayenin çıxarıl-
ma sürəti, Q 11,7 1/108 -“- 

Quyuların sıxlığı, 
s 4,7 1/108 amil 0,95 ehtimalı 

ilə təsir göstərir 
İşlənmə müddəti, 
T 10,8 1/108 amil 0,99 ehtimalı 

ilə təsir göstərir 
Q-s amillərinin 
qarşılıqlı təsiri 6,5 1/108 amil 0,97 ehtimalı 

ilə təsir göstərir 
 
Beləliklə, 124 obyekt üzərində aparılan dispersion təhlil nəticəsində 

Nyuton neftli yataqların verim əmsalına təsir edən, yuxarıda göstərilən 
dörd əsas amili müəyyən olunmuşdur ki, 

 kimi iki amil arasında əlaqə 

yoxdur. 
Yuxarıda göstərilən məsələ qeyri-Nyuton xassəli neft yataqları üçün 

də həll edilmişdir. Bunun üçün 126 yataq seçilmiş; bunlardan 9-u su basqı, 
18-i qarışıq və 99-u həll olmuş qaz rejimi ilə xarakterizə olunur. Baxılan 
dörd amil üçün dəyişmə hədləri aşağıdakı kimi seçilmişdir: 

Hesablamanın nəticəsi V.10 cədvəlində verilmişdir. Bu halda da 
həmin amillərin neftvermə əmsalına kifayət qədər təsiri müəyyən edilir.
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Cədvəl V.10 

Amillər Dispersiyaların 
nisbəti 

Sərbəst 
dərəcəsi Təhlilin nəticəsi 

Keçiricilik, k 17,7 1/110 amil 0,99 ehtimalı 
ilə təsir göstərir 

Mayenin çıxarıl-
ma sürəti, Q 23,9 1/110 -“- 

İşlənmə müddəti, 
T 24,3 1/110 -“- 

Quyuların sıxlığı, 
s 14,8 1/110 -“- 

V.11 cədvəlində Nyuton və qeyri-Nyuton xassəli neftli yataqlarda 
neftvermə əmsalının quyuların sıxlığı və mayenin çıxarılma sürətindən 
asılılığı göstərilmişdir. 

 Cədvəl V.11 

Amil Nyuton xassəli neft üçün Qeyri-Nyuton xassəli neft 
üçün 

s1 s2 s1 s2 
Q1 0,47 0,33    0,26 0,19 
Q2 0,50   0,50   0,37 0,27

 
Cədvəldən göründüyü kimi, əgər Nyuton xassəli neftlər üçün 

neftvermə əmsalının maksimum qiyməti ya mayenin yüksək sürətlə 
çıxarılması halında olursa, qeyri-Nyuton xassəli neftlər üçün quyuların 
sıxlığı çox olan və eyni zamanda yüksək sürətlə maye çıxarıldığı halda 
olur. 

Yuxarıda baxılan misallarda əsas etibarilə həll olmuş qaz rejimində 
istismar olunan laylar seçilmişdir. Indi də əsas etibarilə su basqı rejimində 
işləyən laylarda müəyyən amillərin neftverməyə təsirinə baxaq. Bu 
məqsədlə 42 neft yatağı üçün dispersion təhlil üsulu ilə quyuların sıxlığının 
(  ha/quyu), mayenin çəxarılma sürətinin 
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( )  və    

nisbətinin neftvermə əmsalına təsiri öyrənilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, 42 yatağın 20-si su basqı rejimində, 9-u 

qarışıq, 2-si həll olmuş qaz rejimində, 11-i isə işlənmənin sonunda su basqı 
rejimində  işləmişdir. Əksər layların sulaşması 85-99,3% olmuşdur. 
Hesablamanın nəticəsi V.12 cədvəlində verilmişdir. Cədvəldən göründüyü 
kimi, seçilmiş amillərin və onların birlikdə neftverməyə böyük təsiri vardır. 

 Cədvəl V.12 

Amillər Dispersiyaların 
nisbəti 

Sərbəst 
dərəcəsi Təhlilin nəticəsi 

s 30,0 1/34 0,99 ehtimalı ilə təsir 
edir 

 
16,1 1/34 -“- 

Q 5,1 1/34 0,95 ehtimalı ilə təsir 
edir 

s-μ 7,1 1/34 0,85 ehtimalı ilə təsir 
edir 

Q-μ 5,6 1/34 -“- 
 
Bu və ya digər yataq üçün neftvermə əmsalının qiymətinin təyin 

edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Bu baxımdan neftvermə əmsalının 
qiymətləndirilməsində ranqlı təsnifat üsulunun tətbiqi məqsədəuyğundur. 
Həmin üsul əyani olmaqla bərabər, sadə hesablayıcı vəsaitlərin tətbiqi ilə 
asanlıqla praktiki realizə olunur. 

Ranqlı təsnifat üsulu, Abşeronun 93 yatağından alınmış məlumatlar  
əsasında  neftvermə əmsalının qiymətləndirilməsində tətbiq edilmişdir. 
Neftverməyə təsir edən amillər kimi aşağıdakılar seçilmişdir: 

I. İlk 10 il ərzində ehtiyatdan istifadəetmə əmsalı. 
II. İlk 10 ildə çıxarılan mayenin, neftin ilk balans ehtiyatına olan 

nisbəti. 
III. Ilk 5 ildə ehtiyatdan istifadə etmə əmsalı. 
IV. Məsamələrin həcminə görə çıxarılan suyun miqdarı (%). 
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V. Yatağın keçiriciliyi (mkm2). 
VI. Işlənmənin bütün dövrü üçün quyuların orta sıxlığı, ha/quyu. 

VII. Layın  iş rejimi. 
VIII. Gil hissəciklərinin miqdarı (%). 

IX. Qatranın miqdarı (%). 
Ranqlı təsnifat üsulunu illyustrasiya etmək üçün (birinci I-VII 

amilinə görə) neftçıxarma əmsalı şərti olaraq üç oblasta bölünür: 
1.       3.   

Aşağıda  üç tipik yataq üçün hesablama  verilir. 
Abşeronun  Suraxanı yatağı üçün işlənməni xarakterizə edən 

yuxarıdakı yeddi amil aşağıdakı qiymətlərdə götürülmüşdür: 
I-0,050; II-0,132;, III-0,021; IV-7%; V-0,150 mkm2; VI-

4136ha/quyu; VII-həll olmuş qaz rejimi. 
Baxılan yeddi amilin qiymətinə əsasən V.13 cədvəlində onlara 

uyğun ranqlar verilir: 

 
Buradan məlum  olur ki, bütün amillər üçün  ranqların cəmi 

 
V.14 cədvəlinə görə R=12 uyğun  neftçıxarmada əmsalı 

təyin edilir. 
Köhnə Qala yatağı üçün yeddi amilin qiyməti aşağıda verilir: 
I-0,130; II-0,693;, III-0,028; IV-116,0%; V-0,127 mkm2; VI-

32,42ha/quyu; VII-qarışıq rejim. 
V.13 cədvəlinə əsasən ranqların qiymətləri 

 
Ranqların cəmi  
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və V.14 cədvəlindən çıxarma əmsalının  qiyməti 
tapılır. 
Qara-Şuxur yatağı üçün: 

I-0,500; II-0,838; III-0,220; IV-257,0%; V-0,142 mkm2

VI- 5,89 ha/quyu; VII-su basqı rejimi 
V.13 cədvəlindən ranqların qiymətləri 
 
  RI=8;  RII=7;  RIII=5;  RIV=8; 
 
         RV=3;   RVI=9;  RVII= 10 
 
  

Cədvəl V.14 
Ranqların cəmi    
Neftçıxarma 
əmsalı    
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VI   F Ə S İ L 

 
NEFTVERMƏ  ƏMSALININ  ARTIRILMASININ 

FİZİKİ  ƏSASLARI 
 

Neftvermə əmsalının artırılması məsələsi, hazərda neft 
sənayesi qarşısında duran əsas problemlərdən biridir. 

Laylarda neftin su ilə sıxışdırılmasının geniş tətbiqi nəticəsində 
(hazırda neft yataqlarının 75%-i ilk dövrdən su vurulması rejimində 
işləyir) orta neftvermə əmsalı ölkəmizdə xeyli artmışdır. 

Mürəkkəb şəraitdə istismar olunan layların (qeyri-Nyuton 
xassəli neftlər qeyri-bircinsli laylarda, dabanı ilə böyük sulu sahəyə 
təmas edən laylarda, başlanğıc təzyiq qradienti yaranan mühitlərdə 
və s.) neftvermə əmsalı xeyli az olur. Məsələn, yüksək özlülüyə 
malik neftli yataqlarda su vurmaqla alınan neftin miqdarı ehtiyatın 
20÷25%-dən çox olmur. Dabanı ilə böyük sulu sahəyə təmas edən 
laylarda quyuların tez bir zamanda sulaşması nəticəsinda (80-
90%)neftvermə əmsalı ~ 10% olur.  

Yuxarıda göstərildiyi kimi, Azərbaycan yataqları üçün qeyri-
Nyuton neftli layların neftvermə əmsalı Nyuton neftli laylara 
nisbətən 2 dəfə az olur. 

Yatağın işlənmə rejimi layıhəsinin tərtibində layın geoloji 
xüsusiyyətləri, süxur və onlarda yerləşən maye və qazın fiziki-
kimyəvi xüsusiyyətləri barədə kifayət qədər məlumatın olmaması 
üzündən istismar dövründə gözlənilməyən hadisələr meydana çıxır 
(laycıqlar və ya dillər vasitəsilə quyuların gözlənilməz sulaşması, 
hərəkətsiz neftli sahələrin yaranması və s.). Bunlar  planlaşdırılmış 
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neftvermə əmsalına nail olmaqda çətinliklər törədir. Layların neft 
verməsinin artırılması mürəkkəb problem olub, müasir elm və 
texnika nailiyyətlərindən istifadə edilməsini tələb edir. 

Əvvəlki fəsillərdə neftvermə əmsalına layın, maye və qazın 
fiziki-kimyəvi xassələrinin, texnoloji proseslərin və s. amillərin 
təsirini qeyd etmişdik. Deyilənlərdən aydın olur ki, layın neftvermə 
əmsalını artırmaqdan ötrü səmərəli və məqsədə müvafiq tədbirlər 
görmək üçün aşağıdakılar məlum olmalıdır: 

1) layın geoloji, fiziki-kimyəvi xassələri; 
2) neft, su və qazın fiziki-kimyəvi xassələri və layda yerləşmə 

qanunları; 
3) lay enerjisi, onun iş rejimi. 

Bunları bildikdən sonra neftin quyudibinə hərəkətini itkisiz 
təmin edən tədbirlər görülməlidir. 

Neftin layda müxtəlif şəraitlərdə su, qaz vasitəsilə quyudibinə 
sıxışdırılma mexanizminə neftvermə əmsalını artırmaq məqsədilə 
göstərilən təsirləri, yəni neftverməni artıran tədbirləri aşağıdakı 
qruplara ayırmaq olar: 

1. Neftin quyudibinə itkisiz sıxışdırılmasını təmin edən fiziki-
hidrodinamik üsullar. 

2. Neftin süxurlardan lazımi dərəcədə ayrılmasını və itkisiz 
quyudibinə çatmasını təmin edən termokimyəvi üsullar. 

3. Neftin fiziki-kimyəvi xassələrini dəyişdirməklə onun quyu-
dibinə itkisiz hərəkətini təmin edən termokimyəvi üsullar. 

4. Layda neftin hərəkətinə müsbət təsir göstərən fiziki sahələr 
yaradan üsullar. 
 

§1. Fiziki-hidrodinamik üsullar 
 
Qeyd etdiyimiz kimi, neft yatağının qeyri-bircinsli qatlardan 

ibarət olması neftin su ilə sıxışdırılmasına mənfi təsir  göstərir. Belə 
yataqlarda layların keçiriciliyi müxtəlif olduğundan, onların xaricdən 
vurulan suyu qəbuletmə qabiliyyətləri də müxtəlif olur. Xüsusi mə-
dən tədqiqatları nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Tatarıstanın məş-
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hur Ramaşkin və Novoyalxovski yataqlarında layın ümumi qalın-
lığının 50-60%-i suyun qəbul edilməsində və neftin alınmasında iş-
tirak edir. Deməli, yatağın 40-50% qalınlığında neft hərəkətsiz qalır. 
Təbiidir ki, belə vəziyyətdə yatağın neftvermə əmsalı çox kiçik  olur. 
Yatağın layları yüksək keçiriciklikli qumlardan və pis keçiricikli 
alevrolitlərdən ibarət olduqda neftin su ilə sıxışdırılması əsas 
etibarilə yaxşı keçiriciliyə malik qatlarda gedir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, alevrolit layları özlərində böyük miqdarda neft saxladıqlarından 
onlardan neftin alınması əsas məsələlərdən biri sayılır. Belə 
yataqlarda layın  neftvermə əmsalının artırılması üçün yüksək təzyiq 
qradiyenti yarada bilən işlənmə sistemi yaratmaq lazımdır. Bu, iki 
yol ilə - ya təzyiqlər fərqini artırılması, ya da layda suvurma xəttinin 
istismar quyularına yaxınlaşdırılması ilə başa çatdırılır. Bunun üçün 
ardıcıl olaraq sulaşmış istismar quyularından laya su vurmağa 
başlanılır. Bu əməliyyatın nəticəsində təzyiqlər fərqi artaraq hərəkət-
siz qalan zonalardan neftin quyudibinə sıxışdırılması təmin edilir.

Laya su vurulan quyularda dib təzyiqini (və ya quyuağzı 
təzyiqi) artırmaqla da belə növ laylarda neftverməni artırmaq olar. 
VI.1 şəklində su quyularında quyuağzı təzyiqin Pa artırılması ilə 
Başqırdıstanın Şkapov neft yatağında suyu qəbul edən hissənin 
qalınlığının artması əyrisi göstərilmişdir ( -qəbul edən lay hissəsinin 

tam hündürlüyə nisbəti). Təzyiqin artması ilə pis keçiricikli laylarda 
belə neftin su ilə sıxışdırılması başa çatdırılır. Su vurulan quyuların 
dib təzyiqlərinin qiyməti, süxurlara düşən dağ təzyiqinə bərabər 
olduqda effekt artır. Bu, aşağıdakılarla izah olunur. Məlumdur ki, 
kiçik keçiricikli laylarda suyun hərəkəti üçün başlanğıc təzyiq 
qradiyentli     dəf olunmalıdır. 

Başlanğıc təzyiq qradiyentinin qiyməti bir çox amillərdən, o 
cümlədən lay ( ) və dağ təzyiqinin ( ) qiymətlərindən asılıdır. 

Təcrübə nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, azaldıqca 

hərəkətin baş verməsinə lazım olan  azalır. Digər tərəfdən, -ın 

qiyməti süxurun keçiriciliyindən də asılıdır. Suvuran quyuların dib 
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təzyiqlərinin qiymətinin dağ təzyiqinə çatmasında keçiricilik artır, 
 azalır; beləliklə də, pis keçiricilikli layların işə qoşulması halı 

baş verir və neftvermə artır. Mədən  tədqiqatları göstərir ki, quyudibi 
zonada təzyiqin artırılıb, qiymətinin dağ təzyiqinə çatması 
nəticəsində pis keçiricikli layda çatlar əmələ gəlir və vurulan suyu 
qəbuletmə yaxşılaşır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, baxılan layda bu tədbirin zəruri və 
əhəmiyyətli olmasını müəyyən etmək üçün mədən şəraitində 
kompleks tədqiqat işləri aparılmalıdır. 

Məlumdur ki, quyudibi zonada təzyiqin azalması hesabına 
neftdən ayrılan qaz müəyyən müddətdən sonra məsaməli mühitin bir 
hissəsini tutaraq neftə görə keçiriciliyi və hasilatı azaldaraq lay 
enerjisinin səmərəsiz izafi sərfinə səbəb olur və nəticədə yataq üzrə 
neftvermə əmsalı azalır. Qazın göstərilən zərərli təsirini azaltmaqdan 
ötrü onun vaxtaşırı yenidən neftdə həll olunmasını təmin etmək 
məqsədəuyğundur. Bunun üçün termodinamik şəraitdən asılı olaraq 
layın quyudibi zonasında müəyyən vaxt ərzində təzyiqin artırılması 
kifayətdir. Təzyiqin artması layda sərbəst qazın yenidən neftdə həll 
olmasına səbəb olub, məsaməli mühitin neftlə doyma dərəcəsini 
artıraraq (neftə görə faza keçiriciliyi artır), eyni təzyiqlər fərqində 
çıxarılan neftin miqdarını artırır. Hidrodinamik hesablamalar göstərir 
ki, qazın yenidən ayrılıb neftin faza keçiriciliyini azaltmasına sərf 
olunan vaxt il ilə ölçülür. Beləliklə, vaxtaşırı tədbir görməklə, neft 
hasilatını və layın neft verməsini artırmaq olar. 

Mədən tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, gil 
hissəcikləri olan süxurlarda və özlü-plastik neft verən istismar 
quyularında aparılan barometrik dəyişikliklər nəticəsində neft hasilatı 
artır. Məsələn, Azərbaycanın Şirvan və Çaxnaqlar yataqlarında qeyri-
Nyuton nefti verən quyuların vaxtaşırı müəyyən meddət saxlanıb, 
yenidən işə buraxılmasında hasilatın artması müşahidə edilir. 

Təcrübələrlə sübut olunmuşdur ki, laya maqnitlə işlənmiş su 
vurduqda layın neftvermə əmsalı artır. Maqnitlə işlənmiş su qazları, 
duzları özündə yaxşı  həll etməklə, neftin süxurdan yuyulmasını 
gücləndirir. 
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Bunlardan əlavə, belə suyun səthi gərilməsi artaraq, gillə 
təmasda onun  şişməsinə müqavimət göstərir. Bu baxımdan maqnitlə 
işlənmiş suyun gilli yataqlara vurulması daha məqsədəuyğundur. 

Suya maqnit sahəsi ilə təsir etdikdə onun fiziki-kimyəvi 
xassələri dəyişir. Çexoslovakiya alimləri Sabikar və Aynxorn distillə 
olunmuş suya tezliyi 50 hc dəyişən elektrik sahəsi ilə 10 saat təsir 
etdikdən sonra onun buxarlanma sürətinin 11%-ə qədər artdığını 
müşahidə etmişlər. Zəif ultrasəs dalğalarının və kiçik doza ilə 
radioaktiv  şüalanmanın da suyun fiziki-kimyəvi xassələrinə kəskin 
təsiri qeyd olunmuşdur. Lakin texniki nöqteyi-nəzərdən ən sadəsi 
suyun maqnitlə işlənməsidir. 

Su maqnitlə işlədikdən sonra: 1) koaqulyasiya, yəni suda olan 
asılı bərk hissəciklərin birləşməsi prosesinin sürəti artır; 2) su 
buxarlandıqda duz kristalları qabın divarlarında deyil, həcm boyunca 
əmələ əlir; 3) səthin islanma dərəcəsi dəyişir; belə ki, hava şəraitində 
səthi isladan su, maqnitlə işlədikdən sonra, islatma qabiliyyətini xeyli 
azaldır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, səthin tərkibindən asılıdır; 4) 
adsorbsiya güclənir və artır; 5) bərk hissəciklərin (məsələn, duzların) 
suda həll olması artır. Bundan, borularda duzun çökməsinin qarşısını 
almaq üçün istifadə olunur. 

 
§ 2. Fiziki-kimyəvi üsullar 

 
   Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, neftin layda su ilə 
sıxışdırılması mexanizminin effektivliyinin artırılmasında əsas 
məsələ, laya vurulan suyun nefti yuma və sıxışdırma qabiliyyətinin 
artırılmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, suyun yuyucu və nefti 
sıxışdırma qabiliyyətləri arasında sıx asılılıq yoxdur. Minerallardan 
karbohidrogenlərin yuyulması mexanizminin müasir anlayışı yuyucu 
mayenin neftlə təmasında yaranan səthi gərilmənin azalmasına 
əsaslanır.  Məlumdur ki, yuyuculuq xassəsinə malik olmamasına 
baxmayaraq, polimerlə qatılaşmış böyük özlülüklü su, nefti       
süxurlardan yaxşı sıxışdırır. 
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Şəkil VI.1 

 
Bəzi yataqlarda (məsələn, Ural-Volqa rayonunun neftli      

yataqlarında) xlorid məhlulu ilə qatılaşmış lay suyunun yuyuculuq 
qabiliyyətinin az olmasına baxmayaraq, neftin belə su ilə süxurlardan 
sıxışdırılması sahələrdə neftvermə əmsalını 80% -ə çatdırır. 

Lay və mayenin xassələrindən asılı olaraq neftin su ilə 
sıxışdırılmasına  müxtəlif amillər təsir edir. Məsələn, əgər neft-qalıq 
su ilə çox doyan məsaməli mühitdə nazik təbəqə və ya səpələnmiş 
vəziyyətdədirsə (kapillyar bağlı), onda neftlə təmas sahəsində kiçik 
səthi gərilməyə malik və süxuru yaxşı isladan su ən yaxşı sıxışdırma 
qabiliyyətinə malik olacaqdır.  

Çatlı laya su vurulmasında böyük qiymətli səthi gərilməyə 
malik olan su, nefti ən yaxşı sıxışdırma qabiliyyətinə malik olacaqdır 
(yəni su kapillyar qüvvələrin təsiri altında neftli məsaməli bloklara 
intensiv daxil olacaq). Adi su ilə çatlı laylarda neftin 
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sıxışdırılmasında, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, su çatlarla tez bir 
zamanda quyulara axır və məsaməli bloklarda neftin itkisi baş verir. 
Axımın əksi istiqamətinə yönələn kapillyar hopma sürətli ğetdikcə 
çatlı laya suyun vurulması əməliyyatının effektivliyi də artacaqdır. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, axımın əks istiqamətinə yönələn 
kapillyar hopmalar hesabına uzun müddət su ilə kontaktda olan ən 
kiçik bloklarda belə neftvermə əmsalı 35-40%- dən çox olmur. 
Möhkəm bağlı su-neft qarışığı əmələ ğəldikdən sonra ( cos    
artdıqca qarışığın möhkəmliyi artır), hərəkətə əks istiqamətdə gedən 
kapillyar hopmalar zamandan asılı olaraq zəifləyir və sönür. Bu 
səbəbdən, çatlı məsaməli yataqlara su vurulmasında yüksək kapillyar 
təzyiqlərin yaranması üzündən məsaməli mühitdə çoxlu miqdar neft 
qalır.  

Məhsuldar qatların qeyri-bircins olması nəticəsində kapillyar 
hopma və kapillyar qüvvələrin təsirindən baş verən mayenin təkrar 
paylanması layda neft-su qarışığı əmələ gətirərək, neftli sahənin ayrı-
ayrı hissələrə parçalanmasına səbəb olur və neftvermə əmsalını 
azaldır. Kiçik  cos  -ya malik sularla qeyri-bircinsli laylarda 
neftin sıxışdırılmasında su-neft qarışığının əmələ gəlmə sürətləri 
kiçik olur. Bu halda qeyri-bircinsli mühitlərdə ən yaxşı 
neftsıxışdırma qabiliyyəti neytral isladan 90  sularda olur. 
Belə ki, statik halda cos  və kapillyar təzyiqin qiyməti sıfra 
bərabər olur. Belə suların islatma qabiliyyətinin zəif olmasına 
baxmayaraq, onlar yüksək neftsıxışdırmaya malikdirlər.  

Bir mayenin diğər maye ilə sıxışdırılmasında bərk fazanın vahid 
səthinin ayrıcısında sərbəst enerjinin dəyişməsi W  bizə məlum 
olan Dyupre-Yunq ifadəsindən tapıla bilər:  

                         ssnsW = cos                         (VI.1) 
burada ssns , -süxurun neft və su sərhədindəki səthi gərilməsi; - 
su-neft sərhədindəki səthi gərilməsi;  - seçmə islatma bucağıdir.  

Düsturdan görünür ki,  ssns   və 0cos0  olduqda 
süxurun səthindən neftin su, yaxud suyun neft ilə öz-özünə 
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sıxışdırma prosesi gedəcəkdir. 0cos  olduqda sistem dayanıqlı 
olacaqdır. Buna görədir ki, geoloji müddət ərzində təbii laylarda neft-
su sərhədində lay sisteminin sərbəst səth enerjisini azaldan (neft-su 
komponentlərinin qarşılıqlı həll olması, səthi aktiv maddələrin 
adsorbsiya olunması və s.) proseslər gedir.  

Çoxdan məlumdur ki, layın öz sularının nefti sıxışdırma 
qabiliyyəti, yerüstü sulara nisbətən yüksəkdir. Bu səbəbdən təbii 
layların kiçik neftvermə əmsalına malik olması, suların keyfiyyətinin 
pis olmasından deyil, layın qeyri-bircinsli quruluşu və su ilə 
yuyulmayan çoxlu sahələrin yaranması ilə izah edilir. 

Məsaməli mühitdə meniskin təsirindən yaranan və artan 
kapillyar təzyiqin azalmasına təkcə suyun islatma qabiliyyətinin 
artırılması ilə deyil, su-neft sərhədində səthi gərilmənin azalması ilə 
də nail olmaq olar (məsələn, suya səthi aktiv maye qatmaqla). Bu 
zaman  su həm yaxşı islatma, həm də yaxşı sıxışdırma qabiliyyətinə 
malik olur. 

1. Suyun səthi aktiv maddələrlə (SAM) işlənməsi. Laya 
vurulan suyun nefti yuma qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə SAM-
dan istifadə edilir. Neftin su ilə sıxışdırılması mexanizminə SAM-ın 
təsiri nəticəsundə süxurun səthində neft təbəqələri parçalanır və 
süxura bağlı olmayan sərbəst hissəciklər, yaxud neft damcıları əmələ 
gəlir. Neftin hərəkətinə məsaməli mühitdə səthi-molekulyar 
qüvvələrin təsiri kəskin azalır. 

Ən yaxşı nəticə, molekulları polyar (suda həll olan) və qeyri-
polyar (suda həll olmayan, hidrofob) qruplardan təşkil olunmuş 
polietilenqlikollu və ya polipropilenqlikollu efirlərdən istehsal 
olunmuş qeyri-ionogelli SAM-ın suda məhlulundan alınır.  

Qeyri-ionogelli SAM-lardan ölkəmizdə ən çox yayılanı OP, 
ABŞ-da ikenal, triton, neytroniks adı ilə tanınan alkilfenolların 
polietilenqlikollu efirləridir. 

 Temperaturun artması ilə qeyri-ionogen SAM-ın suda həll 
olması azalır. Qeyri-ionogenli SAM kalsium xlorlu sularda çöküntü 
vermir, onların qumlu və karbonatlı süxurlarda adsorbsiyası 
ionogenli SAM-a nisbətən xeyli zəifdir.  



 408 

Neftlərin sıxışdırılmasında işlədilən SAM-ların aktivlik 
dərəcələri, onların suda məhlullarının neft sərhədindəki səthi gərilmə 
izotermi ilə müəyyən edilir.   

 

 
Şəkil VI.2 

 
VI.2 şəklində (1,2,3,4,5 – uyğun olaraq OP-10; OP-20; OP-45; 
OP-7 və KAYFE SAM-ları üçün çıxarılmış) səthi gərilmənin 

SAM-ın miqdarından izotermik asılılığı göstərilmişdır. Həll olmuş 
maddənin məhlulun səthi gərilməsini azaltması səthi aktivlik 

adlandırılaraq 
s

G  kimi tapılır. Şəkildən görünür ki, G 

kəmiyyəti SAM-ın məhluldakı miqdarından asılı olaraq dəyişir. Ən 
əvvəl tez azalır, sonra isə səth qatının adsorbsiya olmuş molekullarla 
doyması nəticəsində (SAM-ın faizi məhlulda artdıqca) azalır və 
müəyyən həddən sonra praktiki olaraq sərbəst qalır. Bu hal səth 
təbəqəsinin SAM molekulları ilə tam doyması halına uyğun gəlir. 
Buna əsasən, demək olar ki, neft-su sərhədində səthi gərilmənin 
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kəskin dərəcədə azalması üçün ən əlverişlisi, SAM-ın az miqdarda 
suda həll olmuş məhluludur (yəni ən böyük G olan halı). Belə halda 
suyun neftli süxuru islatması güclənir, su-neft emulsiyası asan dağılır 
və süxurun səthində adsorbsiya prosesi az gedir. 

 
Şəkil VI.3 

 
VI.3 şəklində sementlənməmiş məsaməli mühitdən Arlan 

neftinin müxtəlif sularla sıxışdırılmasında neftvermə əmsalının 
məsaməli mühitdən keçən suyun ( 1 – adi su; 2- lay suyu; 3- adi 
su+0,05% OP-10; 4- susuz dövrdə neftvermə) həcmindən 
(məsamələrin həcminə nisbətən) asılı olaraq dəyişməsi 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, 0,05% OP-10 qatılmış 
suyun neftvermə əmsalı istifadə olunmuş digər növ sulara nisbətən 
böyükdür. 

SAM-ların geniş yayılmasında bəzi çətinliklərə rast gəlinir; 
məsələn, onların böyük səthə malik süxurlarda adsorbsiya olmaları 
nəticəsində SAM-ın lay boyunca suda miqdarı və su-neft sərhədində 
təsiri xeyli azalır. Qeyd olunan hadisənin təsirini azaltmaq məqsədi 
ilə laya ən əvvəl çoxlu miqdarda SAM-ın sulu məhlulunun 
vurulması, sonra isə təmiz su ilə sıxışdırılması rejimini tətbiq etmək 
olar. 

Laya qələvi suları vurmaqla da neft-su sərhədindəki səthi 
gərilməni azaltmaq olar; belə ki, neftin tərkibində olan naften 
turşuları ilə qələvi birləşməsindən suyun yuma qabiliyyətini artıran 
natrium sabunu əmələ gəlir. Odur ki, neftlə birlikdə çıxarılan qələvi 
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sular, tükənmiş laylardan qalıq nefti çıxartmaq məqsədilə həmin 
laylara vurulur. 

2. Neftin polimerlə qatılaşmış su ilə sıxışdırılması. Yuxarıda 

qeyd etmişdik ki, 
su

n
0  azaldıqda neftin su ilə sıxışdırılması 

prosesinin effektivliyi artır. Bu məqsədlə suyun özlülüyünü artıran 
tədbirlər görülür. Suyun özlülüyünü artırmaq ücün polimerlərdən 
istifadə edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, laya polimerlə qatılaşmış məhlulların 
fasiləsiz vurulması  iqtisadi baxımdan böyük xərc tələb edir. Digər 
tərəfdən belə qatılaşmış məhlulların quyulara vurulması, quyu 
ağzında yüksək təzyiqin saxlanmasını tələb edir. Bunlara əsasən, 
neftvermənin artırılması məqsədilə laya ən əvvəl müəyyən miqdarda 
polimer qatılmış sulu məhlul vurulur (yəni araqatı-otoroçka 
yaradılır), sonra isə su ilə sıxışdırılır. Laboratoriya şəraitində aparılan 
təcrübələr nəticəsində bu yolla neftvermənin artırılmasınin 
mümkünlüyü müşahidə olunmuşdur. Müşahidələr göstərir ki, 
qatılaşmış su ilə nefti sıxışdırdıqda neft-su kontaktı daha düzgün 
formada, yəni bərabər sürətlə hərəkət edir. Bunun nəticəsində 
quyuların hasilatında suyun miqdarı azalır. 

Polimer kimi ən çox poliakrilamiddən (PAA) istifadə edilir.  

Keçiriciklərinin nisbəti 0,145,6
k
k

2

1  arasında dəyişən 

ikiqat mühitdən neftin su ilə sıxışdırılmasında yüksək keçiricilikli 
qatın hasilatında tez bir zamanda sulaşma hadisəsi müşahidə 
edildikdən sonra, PAA-dan düzəldilmiş araqatının (otoroçkanın) su 
ilə sıxışdırılmasına baxılmışdır. Tədqiqatın nəticəsi göstərmişdir ki, 
PAA araqatının təsirindən yüksək keçiriciliyə malik hissənin 
məhsuldarlığı azalmış, kiçik keçiricili hissəninki isə ona uyğun 
olaraq artmağa başlamışdır. Nəticədə hasilatın sulaşması azalmış, 
neftvermə isə orta hesabla 14% artmışdır. 

Ölkəmizdə və xarici neft yataqlarında aparılan tədqiqatlarla 
sübut edilmişdir ki: 
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1) polimerlə qatılaşmış sulu məhlul ilə neftin sıxışdırılmasında 
layın sahəsi tam əhatə olunduğundan laya vurulan suyun gündəlik 
sərfi xeyli azalır; 

2) neftlilik konturunun hərəkəti bütün laylar üzrə bərabərləşir. 
Pis keçiriciliyə malik layların suyu qəbul etməsi yaxşılaşır; 

3) istismar quyularının hasilatında suyun miqdarı azalır,  neftin 
miqdarı isə artır. 

Qatılığı 0,025÷0,05%, həcmi isə məsamələrin həcminin 30%-i 
qədər olan polimer məhlulundan yaradılmış araqatı ilə neftin 
sıxışdırılması ən böyük neftverməyə səbəb olur.   

3. Neftin köpüklə sıxışdırılması. Neftvermə əmsalının artırıl-
masında özlülüyü çox olan neftlərin köpüklə sıxışdırılması da 
perspektiv üsuldur. Köpüyün özlülüyü, suyun özlülüyündən çox 
olduğundan yaxşı sıxışdırıcı xassəyə malikdir. Köpüyün hazırlanması 
üçün mayenin çəkisinə görə 0,2 -1%-ə qədər köpük yaradan SAM 
tələb olunduğu halda, başqa kimyəvi maddələrlə suyun özlülüyünün 
eyni qədər artırılmasında külli miqdar material və xərc tələb edilir. 
Köpüyün qabarcıqları süxurlara ayrı-ayrı nöqtələrdə 
toxunduqlarından, SAM-ın adsorbsiyası çox az olur. 

Köpüyün özlülüyünün, onun hərəkət etdiyi kapillyarın 
diametrindən asılı olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir; kapillyarın 
diametri artdıqca köpüyün özlülüyü artır. Bu onu göstərir ki, böyük 
kapillyarlarda köpüyün hərəkəti kiçik kapillyarlara nisbətən daha 
böyük təzyiq qradiyenti tələb edir.Köpüyün bu xüsusiyyəti neftin 
qeyri-bircinsli laylarda  bərabər sıxışdırılmasını təmin edir. 

Neftin köpüklə sıxışdırılması ən əvvəl böyük məsaməli 
kanallarda baş verir; köpüyün bu kanallara daxil olmasına kiçik 
müqavimət göstərilir. Böyük kanalların köpüklə dolmasından sonra 
onun sıxışdırılması üçün böyük təzyiqlər fərqi tələb olunur (iri 
diametrli kanallarda köpüyün özlülüyü artır). Təzyiqin artması 
köpüyün kişik diametrli məsamələrə daxil olmasına və ardıcıl olaraq 
layın bütün en kəsiyinin dolmasına şərait yaradır. 

Əgər quyuətrafı zonada köpükdən araqatı əmələ gətirilibsə, 
onda onun qazla sıxışdırılması su ilə sıxışdırılmaya nisbətən daha 
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əlverişlidir; belə ki, vurulan qaz, köpüyü qarışdırmadan onunu 
üzərindən keçir.  

Köpüyün hərəkətində iki əks istiqamətə yönəlmiş hal-köpük 
yaradan maddənin süxurla koalessensiya və adsorbsiyası nəticəsində 
qabarcıqların parçalanması və birləşməsi, habelə dar məsamələrdən 
keçdikdə köpüyün dənəciklərinin bölünməsi baş verir. 

Köpüyün vaxta görə dayanıqlılığı onun stabilliyi ilə ölçülür. 
Yüksək stabil köpüklər yüksək aktivlikli köpük yaradan 
məhlullardan əmələ gəldiyindən məsaməli mühiti tez bir zamanda 
tutur və köpüklü araqatının hərəkəti dayanır. Qeyri-stabil köpüklər 
isə tez bir zamanda parçalandığından effektli sayılmır. 

Natrium-sulfanat məhlulu ilə qazın birləşməsindən yaranan 
köpüklə neftin sıxışdırılmasının laboratoriya təcrübələri süzülmə 
müqavimətlərinin bir neçə dəfə artdığını göstərmişdir. Köpüyün 
süxurlardan keçməsindən sonra məsaməli mühitin suya görə 
keçiriciliyinin azalma dərəcəsi, süxurun mütləq keçiriciliyindən 
asılıdır. Müəyyən olunmuşdur ki, SAM əsasında hazırlanmış köpük 
neftli mühitdə qeyri-stabildir. 

İki üfüqi lay sistemində neft su ilə, sonra isə tərkibində SAM 
olan su ilə sıxışdırıldıqdan sonra laya köpük vurduqda neftvermə 
əmsalı köpüyün xassəsindən və əməliyyatın başlanma vaxtından asılı 
olaraq 11,3÷24,5;-ə qədər artmışdır. Təcrübələr göstərmişdir ki, 
neftin köpüklü sıxışdırılmasına, layın qeyri-bircinsliliyi və neftin 
özlülüyünün təsiri böyükdur. Layın qeyri-bircinsliliyi və neftin 
özlülüyü artdıqca sıxışdırmanın effektivliyi artır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, baxılan yataqda bu üsulun tətbiqi məsələsi, istismar 
əsasında aparılan çoxlu tədqiqatların nəticəsində həll olunmalıdır. 

4. Neftin karbonlaşmış su və karbon qazı ilə sıxışdırılması. 
Suda həll olmuş və ya maye şəklində laya vurulan karbon qazı neft, 
süxur və suyun fiziki-kimyəvi xassələrinə təsir göstərərək neftvermə 
əmsalını artırır. Bu halda lay sisteminin süzülmə göstəriciləri 
yaxşılaşır. 
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                Şəkil VI.4                                    Şəkil VI.5 
VI.4 şəklində 2CO -nin müxtəlif temperaturlarda suda həll 

olmasının təzyiqdən asılılığı verilmişdir (1,2,3 əyriləri Uzen yatağı 
üçün uyğun surətdə 20; 40; 65°C –də, 4;5 əyriləri Arlan yatağı üçün 
20 və 40°C-də, 6 əyrisi Tuymazı yatağı üçün 60°C-də çıxarilmışdır). 

2CO  qazının müxtəlif təzyiqlərdə suda həll olmasının 
temperaturdan asılılığı isə VI.5 şəklində göstərilmişdir. 

Suyun tərkibində olan duzlar 2CO -nin suda həll olmasını 
zəiflədir. Suda həll olan 2CO -nin miqdarı artdıqca, karbonlaşmış 
suyun özlülüyü artır.  

                                                                                   Cədvəl VI.1 

2CO -nin suda 
doyma təzyiqi, 
MPa 

2CO -nin suda 
miqdarı, 
% 

Karbonlaşmış suyun özlülüyü, 
sanMPa  

10,0MPa 15,0MPa 

0 
0,7 
1,6 

0,0 
0,9 
2,1 

1,00 
1,107 
1,185 

1,00 
1.108 
1,188 
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2,8 
4.9 

3,7 
5,6 

1,215 
1,265 

1,220 
1,272 

Cədvəldən göründüyü kimi, təzyiq 10,0-15,0 MPa artdıqda 
özlülük dəyişmir. 

Layda 2CO olması, qazın neftdə doyma təzyiqini artırır. Odur 
ki, laylara karbonlaşmış su vurduqda, neftin qazla doyma təzyiqinin 
dəyişməsini nəzərə almaq lazımdır (cədvəl VI.2). 

                                                                                   Cədvəl VI.2 

2CO -nin neftdə 
miqdarı, % 

2CO -nin neftdə həll 
olması, mq/q 

Neftin doyma 
təzyiqi, MPa 

0,0 
3,55 
6,8 
10,9 
15,5 
20,0 

- 
19 
37 
62 
92 
126 

9,1 
11,3 
13,4 
15,8 
18,3 
20,7 

Yüksək təzyiqlərdə neft, 2CO qazı və ya karbonlaşmış su ilə 
təmasda olduqda 2CO qazının neftdə həll olması baş verir. Neft 

2CO qazını özündə həll etdikdə onun xüsusi çəkisi artır, özlülüyü isə 
azalır. VI.6 şəklində Uzen nefti üçün müxtəlif təzyiqlərdə 2CO -nin 
miqdarından asılı olaraq özlülüyün dəyişməsi əyriləri göstərilmişdir 
(1, 2, 3, 4 əyriləri uyğun olaraq p=20; 17,5; 15; 12,5 MPa üçündür). 

Həll olmuş 2CO -nin təsirindən neftin həcmi genişlənməsi və 
neft-su sərhədində səthi gərilmənin azalması baş verir. Neftin 
həcminin artması onun molekulyar və xüsusi çəkisindən asılıdır. 

Karbonlaşmış su ilə təmasda olan gillər adi su ilə təmasda 
olduğuna nisbətən az şişir. VI.7 şəklində bentonit gilinin 
karbonlaşmış suda şişməsinin azalması göstərilmişdir. Bu səbəbdən 
karbonlaşmış su ilə gilli mühitlərdə neftin sıxışdırılması daha effektli 
gedir, yəni başlanğıc təzyiq qradiyenti azalır. 

Yuxarıda gəstərilənlərə əsasən layın neftvermə əmsalının 
artırılması məqsədilə laya ya maye şəklində karbon qazı, ya da 
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karbonlaşmış su vurulur. Bunun nəticəsində karbon qazının neftdə, 
qaz karbohidrogenlərinin isə maye 2CO -də həll olması baş verir. Bu 
prosesin təsirindən neftin özlülüyü azalır, həcmi artır, neft-su 

sərhədində səthi gərilmə azalır və 
n

su  qiyməti artır. Müəyyən 

olunmuşdur ki, sıxışdırılan neftlə maye 2CO  arasında 2CO və 
yüngül karbohidrogen qarışıqlı araqatı yaranır. 

 

 
Şəkil VI.6                                       Şəkil VI.7 

 
Yüngül karbohidrogenli qarışıqlı araqatının yaranması, 

2CO qazının neftdə həll olmasını məhdudlaşdıraraq, neftdə ilk halda 

2CO qazının dispersləşməsi, 2CO dillərinin əmələ gəlməsinə 
maneçilik törətməklə, effektiv sıxışdırma üçün lazım olan maye 
şəklində karbonlaşmış qazın həcminin az göturulməsinə imkan 
yaradır. 

Təcrübə nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, məsaməli mühitin 
4-5%-i həcmində laya vurulmuş maye karbon qazı araqatı ilə  
sıxışdırmada neftvermə əmsalı adi su ilə sıxışdırmadakından 50% 
çox olur. Karbon qazının, lay təzyiqi 5÷6 MPa və çox, lay 
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temperaturu 24-71°C olan karbonat, gil və qum yataqlarına 
vurulması, neftverməni artırmaq üçün ən səmərəli üsuldur. 

Laya karbonlaşmış suyun vurulmasının başlanğıcında əsas 
etibarılə sıxışdırma cəbhəsindəki sudan neftə 2CO qazı keçir. 
Stabilləşmiş zonanın yaranması və onun genişlənməsi ilə praktiki 
olaraq laya vurulan sonrakı sulardan 2CO qazı almayaraq buradakı 
karbonlaşmış su geniş həcmli neftlə təmasda olur.  

Bunun nəticəsində sıxışdırma cəbhəsindəki suda 2CO -nin 
miqdarı azalır. Beləliklə, ilk 2CO konsentrasiyasını saxlayan su, 
sıxışdırma cəbhəsindən xeyli geri qalır. Yuxarıda deyilənlərdən belə 
məlum olur ki, stabilləşmə zonası yarandıqdan sonra neft çox güman 
tərkibində 2CO -nin miqdarı az olan su ilə sıxışdırılır. Odur ki, 
sıxışdırma cəbhəsində 2CO -nin bilavasitə təsirini gücləndirmək 
üçün laya ən əvvəl müəyyən həcmdə maye şəklində 2CO qazı 
vurulur və yaranan araqatı karbonlaşmış su ilə sıxışdırılır. 

Karbon qazı süxurdakı kalsium karbonatları özündə həll 
etməklə keçiriciliyin yaxşılaşmasına və neftin sıxışdırılması 
kinetikasına müsbət təsir göstərir. Sulaşmış laylara da karbonlaşmış 
su vurduqda qalıq neftin özlülüyünün azalması və həcminin 
genişlənməsi hesabına neftin bir hissəsi çıxarılır. Karbonlaşmış 
suyun məsamələrə kapillyar hopması adi suya nisbətən çox 
olduğundan, kapillyar bağlı neftin də bir hissəsi çıxarılır. 

Sənaye miqyasında aparılan tədqiqatlar 2CO qazının laya 
vurulması və quyudibi zonanın işlənməsinin neftvermə əmsalının 
artırılmasında effektivliyini sübut edir. 

5. Misselyar məhlulların tətbiqi ilə neftvermə əmsalının 
artırılması. Yatağın neftvermə əmsalının fiziki-kimyəvi üsullarla 
artırılmasında misselyar məhlulun tətbiqi effektli və perspektiv 
üsullardan sayılır. 

  Sənaye miqyasında aparılan təcrübələrə əsasən bu üsul əsas 
etibarilə tükənməmiş (ilk neftlə doyması az olub, suyun vurulması 
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iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayan hallarda) və sulaşmış laylardan 
qalıq neftin alınmasında effektli sayılır. Bircinsli məsaməli 
mühitlərdə 95%-dən çox, qeyri-bircinsli mühitlərdə isə 50% -dən çox 
qalıq neft alınır. 

Misselyar məhlul üç və çox komponentin birləşməsindən 
yaranır. Əsas komponentlər maye karbohidrogen, su və səthi aktiv 
maddədir. Belə üç komponent adi şəraitdə dayanıqlı misselyar 
məhlulun yaranmasına kifayət edir. Lakin məhlulun lay şəraitində 
dayanıqlı olması üçün (fiziki-kimyəvi və reoloji xassələrinin 
saxlanması üçün) ona dördüncü komponent – stabilizatorlar qatılır. 

Maye karbohidrogen kimi mayeşəkilli neft qazından tutmuş 
xam yüngül neftə qədər müxtəlif növ mayelərdən istifadə etmək olar.  

Su, məhlulun əsas tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə adi sudan, zəif 
minerallaşmış lay suyundan, yaxud asılı hissəciklərdən və duzlardan 
təmizlənmiş sulardan istifadə edilə bilər. 

Səthi aktiv maye kimi neftdə həll olan birləşmələrdən –
alkilarilsulfanatlardan, neft sulfanatlarından, alkilfenollardan və s. 
istifadə edilir. Dördüncü komponent kimi (stabilizator), adətən, 
izopropilenli butil spirtindən, bəzi hallarda isə heksalat və s.-dən 
istifadə edilir. 

Dörd komponentin ayrı-ayrılıqda miqdarını dəyişdirməklə ya 
“xarici su” fazalı misselyar məhlullar hazırlana bilər ( şəkil VI.8a, b). 
Misselyar məhlullarda su və karbohidrogen fazaları arasında səthi 
gərilmə çox az (ən çoxu 0,001mHm) olur. Komponentlərin tərkibi və 
miqdarı misselyar məhlulun faza halını, özlülüyünü, sıxlığını, 
şəffaflığını və s. Müəyyən edir. 

Spirtin qiyməti baha olduğundan praktiki cəhətdən tərkibində 
spirtin miqdarı az olan (5÷10%) məhlullardan istifadə edilməsi 
sərfəlidir. 

Məhlulun bakteriyalarla dağılmasının qarşısını almaq məqsədilə 
ona bəzi bakterisidlər (formaldehidin zəif məhlulu, mis kuporusu, 
sulem və s.) qatılır. Bəzi hallarda özlülüyün artırılması məqsədilə 
reagentlər də əlavə edilir. 
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Şəkil VI.8 

Son zamanlar hazırlanması ucuz başa gələn, tərkibində 80÷95% 
su olan misselyar məhlullardan istifadə edilir (cədvəl VI.3).    

  
                                                                                   Cədvəl VI.3 

Komponentlər Xarici neft fazalı məhlul, % Xarici su fazalı 
məhlul,% tərkibində 

su az olan 
tərkibində su 
çox olan 

Səthi aktiv maddə 
Karbohidrogen 
Su 
Spirt 
Elektrolit 

>5 
35÷80 
10-55 
4 
5* 

>4 
4-40 
55-90 
0,01-20 
0,001-4* 

>4 
2-50 
40-95 
0,01-20 
0,001-4* 

 
Qeyd.* Suya görə hesablanmış çəki miqdarı,% 
Misselyar məhlullar aşağıdakı tələbatları ödəməlidir: 
1) məhlul müxtəlif şəraitdə nefti yaxşı sıxışdırmalı, yaxud su və 

neftlə yaxşı qarışmalıdır. Sulaşmış laylarda yaxşı olar ki, məhlul 
ancaq nefti sıxışdırmaq xassəsinə malik olmaqla, su ilə qarışmasın, 
quyudibi zonanın işlənməsində isə neft (istismar quyularında) və su 
ilə qarışa bilsin (su vuran quyularda); 

2) məsaməli mühitdə çökmüş parafin,asfalten, qatran və s. –i 
özündə həll edə bilsin. Əks halda qalıq neftin sıxışdırılması effektli 
ola bilməz; 
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3) məhlul birfazalı özlü vəziyyətdə qalmalıdır. 
Misselyar məhlulun nefti sıxışdırabilmə qabiliyyətinin əsas 

gəstəricisi onun özlülüyüdür. Lazımi özlülüyün yaradılması ilə onun 
layda hərəkətinin idarə edilməsi mümkündür. Məhlulun özlülüyünə 
onun tərkibindəki maddələrin təsiri böyükdür. VI.9 şəklində 
tərkibində 76% pentan, 19% sulfanat və 5% izopropil spirti olan 
məhlulun suyun miqdarından asılı olaraq özlülüyünün dəyişmə əyrisi 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, suyun miqdarının 0+40% -
dək artması ilə məhlulun özlülüyü 1 sanMPa -dən 100 

sanMPa qədər artır.  (40-50%) arasında inversiya hadisəsi, yəni 
xarici neft fazalı məhluldan xarici su fazalı məhlula keçid baş verir. 
Burada suyun 50% -dən başlayaraq artması məhlulun özlülüyünü 
azaldır və 100% su halında özlülük 1 sanMPa olur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, misselyar məhlullar üçün özlülüyün suyun miqdarından 
asılılığı eyni xarakter daşımır.  

VI.9 şəklində adi su ilə  hazırlanmış məhlul üçün asılılıq bütöv 
xətlə, duzlu su üçün isə qırıq xətlə verilmişdir. 



 420 

 
Şəkil VI 9 

Məhlulun özlülüyünə temperaturun da böyük təsiri vardır. 
Tərkibində 50% su olan misselyar məhlul üçün belə asılılıq VI.10, a 
şəklində göstərilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 65°C-dən yuxarı 
temperaturlarda misselyar məhlullar dayanıqsız və ya ikifazalı 
vəziyyətdə olur. 

VI.10, b şəklində kapillyar viskozimetrdə ölçülmüş reoloji əyri 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi sürət qradiyentinin 0-
200san-1 qiymətinə qədər fərz edilən özlülük dəyişmir; deməli, 
misselyar məhlullar Nyuton mayesinə aiddir. 

Təbii lay şəraitində sulaşmış mikro- və makro- qeyri-bircinsli 
məsaməli mühitlərdə qalıq neftin misselyar məhlul ilə sıxışdırılması 
mexanizmi mürəkkəb şəraitdə gedir. Məlumdur ki, lay sularının 
tərkibində müəyyən miqdar mineral duzlar vardır. Belə mühitdə 
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misselyar məhlulların dayanıqlığı azalır, su və neft fazalarına ayrılma 
halı və c. dəyişikliklər baş verir. 

 
Şəkil VI. 10 

Duzlu su ilə itələyici maye qarışdıqda onun özlülüyü azalır, 
misselyar məhlul kontaktında səthi gərilmə artır. Bu hadisələrin 
əmələ gəlməsi nəticəsində araqatının tam sıxışdırılması pozulur və 
nəticədə qalıq neftin sıxışdırılma effektivliyi azalır. 

 
Laboratoriya təcrübələri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 

araqatının həcminin müəyyən həddə qədər (ümumi məsaməlilik 
həcminin 5%-i) artması ilə çıxarilan qalıq neftin miqdarı artır. Sonra 
isə neft vermənin qiyməti araqatının həcmindən asılı olmur (cədvəl 
VI.4). 

                                                                                   Cədvəl VI.4 
Məsaməli mühitin xassəsi Məsaməli mü-  

hitə görə ara-
qatının həcmi, 
% 

Çıxarılan 
neftin 
miqdarı,
% 

məsamə
-lilik, % 

keçirici- 
lik, mkm2 

qalıq neftlə 
doyma əmcalı,% 

18,3 
17,4 
20,5 
20,1 

0,155 
0,046 
0,533 
0,507 

32,9 
35,2 
33,3 
36,5 

1 
2 
4 
5 

48,5 
43,2 
93,8 
85,6 
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VI.11 şəklində qalıq neftin çıxarılan həcminin sıxışdırma 
sürətindən asılılıq əyriləri göstərilmişdir (1- əyrisi sürətin 0,15·10-5 
m/san; 2-əyrisi isə 1,5·10-5 m/san qiyməti üçün çıxarılmışdır). 
Beləliklə, sıxışdırmanın effektivliyi sürətdən asılı olaraq misselyar 
məhlulun lay məhsulu ilə qarışma dərəcəsi azaldıqca artır. İtələyən 
mayenin minerallaşma dərəcəsi artdıqca, misselyar məhlulla qalıq 
neftin sıxışdırılması pisləşir (cədvəl VI.5). 

                                                                                  Cədvəl VI.5 
Bufer mayesi (itələyən) Qalıq neftin çıxarılan 

hissəsi, % 
Adi su 
2% NaCl-lu su 
2,8% duzlu su 

88,7 
73,0 
51,4 

Məlum olmuşdur ki, mineral duzları çox olan məsaməli 
mühitlərdə misselyar məhlullar çoxvalentli duz kationları ilə doyaraq 
öz xassələrini dəyişdirir. Bunun nəticəsində misselyar məhlul iki 
fazaya parçalanır. Misselyar məhlulun minerallaşma dərəcəsindən 
asılı olaraq xassələrinin dəyişməsi, onun tətbiqinin effektivliyində 
əsas göstəricilərdəndir. 

 
Şəkil VI.11 

Misselyar məhlullardan istismar və suvuran quyuların 
məhsuldarlığını artırmaq məqsədilədə istifadə edilir. Quyulara 
vurulan müəyyən tərkibli misselyar məhlulların quyudibi zonadakı 
üzvi çöküntüləri özündə həlletmə qabiliyyəti nəticəsində, quyuların 
məhsuldarlıq əmsalı artır. Bu cür işlərin effektivliyinin təyinində əsas 
məsələ, misselyar məhlulların tərkiblərinin düzgün seçilməsidir.  
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Beləliklə, misselyar məhlullarla layın qalıq neftinin 
çıxarılmasını və ümumi neftvermə əmsalının artırılmasını təmin 
etmək olar. Lakin bu məhlulun tətbiqi digər məhlullara və mayelərə 
nisbətən ciddi surətdə texniki-iqtisadi baxımdan əsaslandırılmalıdır. 
Belə ki, quyuların layda yerləşməsindən, layın fiziki-kimyəvi və 
geoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu üsulun hesabına əlavə 
neftin çıxarılması, prosesin başlanmasından bur neçə il sonra öz 
təsirini göstərəcəkdir. Odur ki, bu gecikməni nəzərə alan iqtisadi 
göstəricilərin əsaslandırılması vacib məsələdir.  

Karbonatlı, qeyri-bircinsli, çatlı və kiçik keçiricikli laylarda bu 
üsulla qalıq neftin alınmasının effektivliyi yox dərəcəsindədir. 

Qalıq neftin miqdarının bu üsulun iqtisadi göstəricilərinə təsiri 
böyükdür. Qalıq nefti (20-25)% olan laylar üçün bu üsul iqtisadi 
cəhətdən əlverişli sayıla bilməz. Layda sərbəst qazın olması prosesin 
effektivliyini azaldır. 

6. Neftin həlledicilərdə sıxışdırılması. Son zamanlar görülən 
tədqiqat işləri neftin həlledici mayelərlə sıxışdırılması ilə layın 
neftvermə əmsalının artırılmasının mümkünlüyünü göstərir. 
Həlledicilər kimi sıxılmış mayeşəkilli qazlardan (propan), spirt, 
benzol və c. –dən istifadə edilir. 

Bu üsulda laya, araqatı yaratmaq məqsədilə həlledici vurulur və 
sonra başqa bir agentlə (məsələn, su ilə) itələnir. Hərəkət edən araqatı 
nefti həll edərək, onu məsamələrdən yuyur. Layda qalan həlledici, 
sıxışdırıcıların köməyi ilə çıxarıla bilər. Məsələn, quru qaz ilə 
sıxışdırılan həlledici onunla sovrularaq yer üzərinə çıxarılır və qaz-
benzin zavodunda emal edilir.  

Bircinsli lay şəraiti üçün aparılmış laboratoriya tədqiqatları 
maye propanla sıxışdırmada 100%-ə yaxın neftvermənin alınmasını 
göstərmişdir. Bu onun nəticəsidir ki, neft həlledicilərlə təmasda 
olduqda neftin sıxışdırılmasına mane olan kapillyar qüvvələr sıfra 
bərabər olur. 

Təcrübələrlə sübut olunmuşdur ki, araqatının layda hərəkəti 
nəticəsində onun bir tərəfdən neftlə qarışması və digər tərəfdən 



 424 

sıxışdırıcı maye ilə qarışması nəticəsində araqatının yuyulması halı 
baş verir. 

 
Şəkil VI.12 

 
VI.12 şəklində neftin maye propan ilə sıxışdırılmasında 

karbohidrogenlərin cərəyan xətti boyunca paylanma sxemi 
göstərilmişdir (1-neft; 2-propanla neftin qarışdığı zona; 3-təmiz 
propan zonası; 4-propan ilə quru qaz qarışığı; 5-quru qaz zonasıdır). 

Həlledicilərlə neftin sıxışdırılması prosesinin effektivliyi neftin 
və sıxışdıran mayenin özlülüklərindən, layın bircinslilik dərəcəsindən 
və onun fiziki xüsusiyyətlərindən, sıxışdırma sürətindən, araqatının 
ölçülərindən, onun kimyəvi tərkibindən, temperatur, təzyiq və c. –
dən asılıdır. 

Mayelərin bir-birinə qarışma dərəcəsi konvektiv diffuziya və ya 
qarışma əmsalı adlanan D dispersiya əmsalı ilə müəyyən edilir. 
Təcrubələr göstərir ki, D əmsalı hərəkət sürətindən asılı olmaqla 
molekulyar diffuziya əmsalından xeyli böyükdür. 

Prosesə neft və həlledicinin xüsusi çəkilərinin böyük təsiri 
vardır. Bunların təsirindən kontakt səthinin əyilməsi baş verir və 
qravitasiya dilləri əmələ gəlir. Prosesin praktiki tətbiqində araqatının 
həcmi, ümumi məsamələr həcminin (4-12)% -in təşkil edir. 

Müxtəlif özlülüyə malik həlledici ilə neftin sıxışdırılmasında 
aparılan təcrübələr nəticəsində prosesin mexanizmi aşkar edilmişdir. 
Belə ki, iki qarışan mayenin təması, onların məhlul halında olması 
demək deyildır. Məhlul ancaq molekulyar diffuziyanın nəticəsində 
yaranır. Mexaniki səpələnmə və mayenin məsaməli mühitdə 
dispersləşməsi həllolma prosesi üçün əlverişli şərait yaradaraq 
prosesi gücləndirir. Bunun nəticəsində mayelərin təmas səthləri artır. 
Lakin bu halda da mayelərin tam həll olması bir anda baş verir. 
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Başlanğıc halda, özlülüyün az olması və sürətlər fərqi hesabına 
həlledici ən əvvəl böyük diametrli məsamələrə daxil olur. 
Həlledicinin məsamələrə daxil olması en kəsiyi istiqamətində 
yaranan diffuziya hesabına neft təbəqələrinin həll olması ilə müşayiət 
olunur. Həllolmada neftlə kontakt zonasında həlledicinin özlülüyü 
artır ki, bu da məhlulun yerli sürətinin azalmasına səbəb olur. Eyni 
zamanda araqatının arxa hissəsində həlledicinin qatılığı yüksək 
olduğundan, qalıq neft təbəqələrini özündə həll edərək özü ilə 
hərəkətə qoşur.  

Nəhayət, müəyyən vaxt keçdikdən sonra  hər iki maye yerləşən 
zonada qatılığı səlis dəyişən həqiqi məhlul alınır. Bu halda layın hər 
kəsiyində hissəciyin orta sürəti eyni olur. Həmin sürət məhlulun 
özlülüyü və kəsikdəki təzyiq qradiyenti ilə müəyyən edilir.  

Məhlul zonasının sonrakı hərəkətində onun ölçülərinin 
dəyişməsi-maye hissəciklərinin məsaməli mühitdə mexaniki 
səpələnməsi və orta sürətlərin bərabərləşməsi hesabına baş verir. 

Təcrübələr əsasında sulaşmış laylarda qalıq neftin həlledicilərlə 
sıxışdırılması məsələsinə də baxılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sənaye miqyasında aparılan təcrübələr 
həlledicilərin quyuların məhsuldarlığının artırılmasında müsbət 
təsirini göstərir.  

Həlledicilər (xüsusilə sıxılmış karbohidrogen qazlarından ibarət 
olan) neftlə qarışdıqda ondan asfalt-qatran maddələri ayrılmağa 
başlayır. 

Bu məsələ, məsaməli mühit şəraiti üçün bəzi tədqiqatçılar 
tərəfindən öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu çökmənin 
hesabına süxurun keçiriciliyi 2÷4% azalır ki, bunun da neftvermə 
əmsalına təsiri olmur. Lakin, istismar quyularının dib zonalarına 
həlledicilərlə təsir göstərildikdə, yuxarıda qeyd olunan hadisənin 
əməliyyatın nəticəsinə təsiri böyük olacaqdır. 
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§ 3. Neftvermə əmsalının termik üsulla artırılması 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, sıxışdırma üsullarında yüksək 
neftvermə əmsalı əldə edilməsinə baxmayaraq, bəzən praktikada 
neftin su ilə sıxışdırılması prosesinin tətbiqi geoloji, texnoloji, 
iqtisadi və s. səbəbdən mümkün olmur. Buna əsas etibarilə, nefti 
yüksək özlülüyə malik olan qeyri-bircinsli laylarda təsadüf edilir. 
Digər tərəfdən, istər sulaşmış və istərsə də enerjisi tükənmiş 
yataqlarda qalıq neftin çıxarılması məsələsi də laya su vurmaqla tam 
həll oluna bilməz. 

Bu baxımdan laya termik üsullarla təsir edib, neftvermənin 
artırılması hazırda perspektiv sayılır. Bu üsuldan hazırda təkcə 
işlənən yataqların deyil, böyük miqdarda qalıq nefti olan tükənmiş 
yataqların neftvermə əmsalının artırılmasında da istifadə edilir. 

Termik üsulların tətbiqində əsas məqsəd layda temperaturun 
artırılması ilə neftin özlülüyünün kəskin azalması və sürətin 
artmasından ibarətdir. Bundan başqa. yüksək temperaturla əlaqədar 
olaraq əlaqəli su buxarlanır, neftin sıxışdırılması isə asanlaşır, 
quyudibi və qaldırıcılarda bərk hissəciklərin (parafin, asfalt-qatran və 
s.) çökməsi aradan qalxır. 

Hazırda ölkəmizdə neft sənayesində laylara göstərilən termik 
üsulları üç növə bölmək olar: 

1) quyudibi zonanın buxar, qızdırıcılar və kimyəvi reaksiyadan 
alınan istilik hesabına qızdırılması; 

2) istilik ötürücülərinin (isti su, qızmış buxar və isti qaz) daimi 
və ya vaxtaşırı laya vurulması; 

3) layın daxilində hərəkət edən yanma mənbəyi yaradılması. 
 
 

1. Quyudubi zonanın qızdırılması 
 

Quyudibi zonanın qızdırılması əsas etibarilə aşağıdakı hallarda 
tətbiq olunur: 1) quyudibi zonada temperatur parafin-qatran  hissə-
ciklərinin ərimə temperaturundan aşağı olduqda (belə halda quyudibi 
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zonada parafin, qatran,asfalten və s. Çökəsi baş verir); 2) layda neftin 
özlülüyü çox böyük olub, temperaturun artması ilə xeyli azala bilən 
neftli laylarda. 

Quyudibi zona vaxtaşırı və daimi qızdırıla bilər. Bu məqsədlə 
xüsusi elekrik qızdırıcılarından istifadə edilir. Bəzi yataqlarda 
vaxtaşırı qızdırmanın tətbiqinin nəticəsi VI.6  cədvəlində verilmişdir.  

                                                                                   Cədvəl VI.6   
Quyunu
n 
nömrəsi 

Yataqlar Orta gündəlik hasilat,t Effektli 
günləri
n sayı 

Əlav
ə 
alına
n 
neft, t 

qızdırdıqda
n qabaq 

qızdırdıqda
n sonra 

681 
 
254 
 
104 

Arlan 
(Başneft) 
Palvantaş 
(Özbəkneft
) 
Çanqırtaş 
(Qırğızneft
) 

3,00 
 
7,70 
 
3,15 

16,0 
 
15,0 
 
6,4 

90 
 
62 
 
63 

110 
 
424 
 
200 

Bu üsulla əlavə neftin alınması əsas etibarilə quyudibi zonanın 
təmizlənməsi (parafin, qatran və s. əriyib neftlə birlikdə 
çıxarıldıqlarından keçiricilik artır), özlülüyün azalması və bəzi 
hallarda quyudibi zonada temperatur gərginlikləri hesabına yaranan 
deformasiyalar nəticəsində çatlar və yarıqların əmələ gəlməsi 
hesabına baş verir. 

Daimi qızdırma anında quyunun işi dayandırılmadığından 
istiliyin yayılması hərəkət edən mayenin əks istiqamətinə yönəlir; 
ona görə də eyni zamanda temperaturun yayılma zonası hərəkət 
olmayan haldan, yəni vaxtaşırı qızdırmadan az olur (bu müddət 
ərzində quyuların istismarı dayandırılır). Daimi qızdırma aparıldıqda 
özlülüyün azalması hesabına əlavə neft alınması çox olur. 

 Quyudibi-bəzi hallarda elektrik və xüsusi qaz qızdırıcıları, yer 
üzərindən vurulan maye yanacaq ilə işləyən qızdırıcılar, isti su 
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dövranı yaratmaqla və kimyəvi reaksiyalardan alınan istilik hesabına 
qızdırılır. Quyudibi zonanın qızmış su buxarı ilə işlənməsi yuxarıda 
göstərilən üsullara nisbətən ən səmərəli sayıla bilər. Bunun üçün 
quyunun işi çir neçə gün saxlanılır və laya (1,5÷2,5)·10-5 m3/san 
sərfində (2-15) Mpa təzyiq altında, temperaturu (150÷250)°C olan 
buxar vurulur. Quyu bir neçə gün belə təsirdən sonra bağlı saxlanılır 
və yenidən işə buraxılır. 

Bu üsulun yuxarıda göstərilənlərə nisbətən üstünlüyü ondan 
ibarətdir ki, yüksək istilik tutumuna malik buxarın laya daxilolma 
zonası böyük olur və təzyiq altında məsaməli mühitin çatlarına və 
kanallarına daxil  olaraq onları çökmüş qatran, asfalten və s. –dən 
azad edir, neftin özlülüyünü azaldır və nəticədə süzülmə göstəriciləri 
xeyli yaxşılaşır. 

Buxar ilə quyudibi zonanın qızdırılması ölkəmizin bəzi 
yataqlarında (Türkmənistanın Kum-Dağ, Krasnodarın Zıbza; 
Saxalinin Katanqm və s.) müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, quyudibi zonanın qızdırılması 
tədbirinin effektivliyini azaldan bəzi hadisələr də meydana çıxa bilər. 
Məsələn, temperaturun artması, qazın neftdə doyma təzyiqini 
artırdığından, neftdən qaz ayrılmağa başlayaraq neftin faza 
keçiriciliyini azalda bilər. Su buxarı, laya daxil olduqca temperaturun 
azalan yerlərində kondensat şəklində mayeyə çevrildiyindən, istismar 
vaxtı quyuların sulaşması baş verir. Keçiriciliyin artması ilə əlaqədar 
olan süzülmə sürətinin artması hesabına quyuya laydan qum gəlməyə 
başlayır. Deməli, quyudibinə təsir etməzdən əvvəl obyektin düzgün 
seçilməsi əsas məsələlərdən biridir. 

 
 
 

2. Laya istilik ötürücülərinin vurulması 
 

Bu məqsədlə laya su buxarı, qızdırılmış su və qızdırılmış qaz 
vurulur. Aparılan laboratoriya və mədən təcrübələri nəticəsində laya 
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istilik ötürücülərinin vurulması ilə neftvermə əmsalının artması aşkar 
edilmişdir. 

Layın temperaturu artdıqca neftin sıxışdırılması prosesinin 
göstəriciləri artır. Özlülüyü çox olan nefti isti su ilə sıxışdırdıqda 
temperaturun laydakı 120°C qiymətində 80%-ə kimi neftvermə 
əmsalı müşahidə edilmişdir. 

Nefti layda qızmış agentlərlə sıxışdırdıqda prosesə müsbət təsir 
göstərən amillər: neftin özlülüyünün və sıxlığının azalması, termiki 
genişlənməsi, suyun səthi yaxşı islatması və səthi-molekulyar 
qüvvələrin dəyişməsidir. Təcrübə nəticəsində bircinsli məsaməli 
mühitin neftvermə əmsalı uyğun olaraq nefti su buxarı ilə 
sıxışdırdıqda 86,83%, isti su ilə-78,31% və qızmış hava ilə-46,24% 
olmuşdur. 

Su buxarı istilik agenti kimi aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənir: 1) yüksək istilik tutumuna malikdir. Buxarın quruluq 
dərəcəsi 0,8 olduqda (80% bu7xar və 20% su) laya çoxlu istilik 
ötürmək olur (vurulan agentin vahid həcminə nisbətən); 2) su buxarı 
suya nisbətən layda 25-40 dəfə böyük həcm tutur; 3) su buxarı     
90% -ə qədər nefti məsaməli mühitdən sıxışdıra bilir. 

Laya vurulan isti su, öz temperaturunu tez süxurlara verərək, 
soyumağa başlayır. Bunun nəticəsində sıxışdırılan neft ilə suya 
vurulan isti su arasında soyumuş su yerləşən zona yaranır. Deməli, 
neft-əvvəl temperaturu layın temperaturuna bərabər olan su, sonra isə 
isti su ilə sıxışdırılacaq. Nəticədə neftin çıxarılma sürəti artacaqdır. 
Zamandan asılı olaraq sıxışdırılmaya məruz qalmayan kiçik 
keçiriciliyə malik sahələr də qızaraq istismara qoşulub, neft verməyə 
başlayacaqdır. 

Yuxarıda deyilənlərin hamısı bircinsli laylar üçün öyrənilmişdir. 
Qeyri-bircinsli laylarda, nefti qızmış su ilə sıxışdırdıqda neft-su 
sərhədində baş verən kapillyar hadisələr neftverməyə mənfi təsir də 
göstərə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu hadisə suyun temperaturu 
80-85°C qədər olduqda gözlənilə bilər. Yüksək temperaturlarda isə 
neftin özlülüyünün hiss ediləcək dərəcədə azalması nəticəsində 



 430 

sərhəddə gedən hadisələr, bircinsli məsaməli mühitdə olduğu kimi, 
neftvermə əmsalının artmasına kömək edəcəkdir. 

Laya su buxarı vurduqda məsamələrdə istiliyin yayılması və 
neftin sıxışdırılması prosesi isti su ilə sıxışdırmaya nisbətən daha 
mürəkkəbdir. Laya su buxarı vurulduqda istiliyin yayılma sxemi 
VI.13 şəklində göstərilmişdir. Burada 1-ci zona temperaturun 
doymuş buxarın temperaturuna qədər azalmasına uyğun gəlir (yəni 
lay təzyiqində suyun qaynama temperaturu). 2-ci zonada gizli 
buxarlanma istiliyi hesabına layın qızması gedir, sonra isə 3-cü 
zonada buxar kondensləşir. Bu zonada layın və su-buxar qarışığının  
temperaturu doymuş buxarın temperaturuna bərabər olacaqdır. 3-cü 
zonada maye şəklinə keçmiş istu suyun temperaturu təsirindən lay 
qızır və nəhayət, 4-cü zonada suyun və layın temperaturu )T( 0  
bərabərləşir. Burada da neft lay temperaturuna qədər soyumuş su ilə 
sıxışdırılacaqdır. Neftvermənin artmasına qızmış neftin buxarlanması 
və buxarlanmış karbohidrogenin bir hissəsinin buxar fazada hərəkəti 
müsbət təsir göstərəcəkdir.  

 
Şəkil VI.13 

Məsələn, Azərbaycanın neft yataqlarında laya istilik 
ötürücüsünün vurulması hesabına lay enerjisi tükənmiş məsaməli 
süxurlardan qalıq neftin çıxarılmasına baxaq. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın Abşeron neft-qaz vilayətinin 10 yatağının 48 layına 
istilik ötürücüləri vurmaqla qalıq neftin xeyli hissəsini çıxarmaq olar. 
Laya isti buxar vurulması ilə yüksək özlülüklü neftin 
sıxışdırılmasının sənaye miqyaslı sınağı 1969-cu ildən başlanmışdır. 
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İlk təcrübə Balaxanı-Sabunçu-Ramana yatağının Xorasanı sahəsində 
aparılmışdır.  

Seçilmiş sahə 55ha, lay (yuxarı Qırməkialtı lay) qumlardan 
təşkil olmaqla 400-600 m dərinlikdə yerləşir, qalınlığı 15 m, 
keçiriciliyi 0,128 mkm2-dir. Lay şəraitində neftin özlülüyü 55 
MPa·san, sıxlığı ).934 q/sm3-dir. Neftin tərkibində 30% qatran və 
1,26% asfalt hissəcikləri vardır. Sınağa başlamazdan qabaq 
neftvermə əmsalı 25% olmuşdur. Sahənin şimal hissəsinə buxarın 
vurulması 1969-cu ilin aprel ayında, cənub hissəsinə isə 1970-ci ilin 
dekabr ayında başlanmışdır. 1969-76-cı illər ərzində laya 400·103 m 
buxar vurmaqla  37·103 m  əlavə neft çıxarılmışdır. 1974-cü ilin 
yanvarından istilik araqatını itələmək məqsədilə laya soyuq su 
vurulması başlanmışdır. 1974-cü ildən 1975-ci ilin oktyabr ayınadək 
olan müddətdə laya 47·103 m3 ə yaxın su vurulmuş və 3,5·103 m 
əlavə neft alınmaqla 40·103 manat iqtisadi effekt əldə edilmişdir. 

Eyni qayda ilə sahəsi 59,2 ha olan Binəqədi-Qırməki yatağında 
neft su buxarı ilə sıxışdırılmışdır. İlk sınaq obyekti kimi QL5a+b layı 
seçilmişdir. Burada layın dərinliyi (250÷500) m, qalınlığı 12,5 m, 
keçiriciliyi 0,059 mkm2, cari neftvermə əmsalı 19% neftin özlülüyü 
(lay şəraitində) 30 MPa·san, sıxlığı 0,918 q/sm3, tərkibində 30% 
qatran və 1,2% asfalt maddələri olmuşdur. Buxar vurulması 1972-ci 
ilin avqust ayından 1975-ci ilin yanvar ayınadək davam etdirilmişdir. 
Bu müddət ərzində laya 61,5·103 m3 su buxarı vurulmuş və 1,694·103 
m əlavə neft çıxarılmışdır. 

1974-cü ilin yanvar ayından başlayaraq 10 ay ərzində sahəsi 29 
ha olan Quşxana yatağına da (Qaradağ rayonu) 19·103 m su buxarı 
vurulmuş və laydan 643 m əlavə neft çıxarılmışdır.  

Ukrayna Dövlət Neft Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu və 
Ukrayna SSR EA geologiya və Yanacaq Qazıntıları İnstitutunun 
əməkdaşları tərəfindən yeni üsul irəli sürülmüşdür. Bu üsulda laya 
iki mərhələdə təsir edilir. Birinci mərhələdə vurucu quyular ətrafında 
yüksək temperaturlu sahələr yaradılır (lay həcminin 25÷50%-i 
qədər), ikinci mərhələdə həmin quyularla laya yüksək sürətlə soyuq 
su vurulur. Soyuq suyun hərəkəti istiliyi daha dərinliklərə çatdırır, bir 
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hissəsi isə buxara çevrilir. Layda ikifazalı qarışığın (buxar və su) 
hərəkəti neftin sıxışdırılma prosesini yaxşılaşdırır. Bu üsul ilk dəfə 
olaraq sənaye miqyaslı sınaqdan Borislav yatağında çıxarılmışdır. 
Bunun nəticəsində quyular üzrə neft hasilatı 3-8 dəfədən çox 
artmışdır. 

 
2. Layın daxilində  yanma yaratma üsulu 

 
Bu üsulun məğzini layda neftin alışdırılması, sonralar onun 

yanmasının və lay üzrə hərəkətinin bərpa edilməsi təşkil edir. 
Məlumdur ki, neft və onun yerləşdiyi süxurlara közərmə 

dərəcəsi böyük olan yanacaq mənbəyi kimi baxmaq olar. Quyudibi 
zonada neftin alışdırılıb yanması üçün elektrik qızdırıcılarından, 
kimyəvi reagentlərdən və s. istifadə edilir. Quyudibi zonada yanma 
sərhədi alındıqdan sonra termokimyəvi reaksiyanı davam etdirmək 
və yanma sərhədinin hərəkəti üçün laya müəyyən miqdar 
oksidləşdirici (hava, oksigen-hava və ya tərkibində oksigen olan qaz 
qarışıqları və s.) vurulur. 

Bu halda laydakı neftin bir hissəsi (15%-ə qədəri) yanır və 
ayrılmış istilik hesabına neft layda sıxışdırılır. Laydaxili yanmada 
iki: hərəkət istiqamətində və hərəkətin əksinə üsuldan istifadə edilir. 
Birinci üsulda layın yandırılması və oksidləşdiricilərin verilməsi eyni 
bir quyuda aparılır. Bu zaman oksidləşdirici seli  və yanmanın 
sərhədi bir istiqamətdə - istismar quyularına tərəf hərəkət edir. İkinci 
üsulda isə layın yandırılması və oksidləşdiricinin verilməsi ayrı-ayrı 
quyularda aparılır. Belə ki, yandırıcı quyuların dibində alışmanı 
bərpa etdikdə başqa quyularla laya yanma sərhədi hərəkətinin əks 
istiqamətində layın neftli və soyuq hissəsinə oksidləşdirici vurulur. 
Yanmadan alınan qazlar, buxar və neft yanmış zona üzrə istismar 
quyusu kimi işlədilən quyularla yer üzərinə çıxarılır.  

Yanma sərhədinin hərəkəti istiqamətində yandırılma zamanı 
əvvəlcə quyudibi zonadakı neft yandırılır. Müəyyən temperatura 
qədər qızmış süxur, onun daxilindən keçən oksidləşdiriciləri neft və 
koksun alışma temperaturunadək qızdırır. Oksidləşdiricini laya 
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vurmaqla neftin bir hissəsinin yanması ilə davam edən alov layın 
məsamələri ilə hərəkət edir. Yanmanın isti məhsulları və hava lay 
boyu hərəkət edən nefti sıxışdırır, hərəkət fasiləsiz olaraq koksvarı 
yanma məhsulları hesabına avtoizotermik davam edir. 

VI.14 şəklində prosesin hər hansı bir anına uyğun yanma 
sahəsinin sxematik quruluşu göstərilmişdir (şəkildə a – vurucu quyu; 
b – istismar quyusu; v – qızdırıcı qurğu; q – havanın verilməsi; ğ – 
yanma məhsulunun, yəni neft və qazın çıxarılması). Yanma, arası 
çox olmayan 2 zonasında baş verməklə vurulan havanın təsirindən 
istismar quyularına doğru gedir. Mədən məlumatlarına görə onun 
hərəkət sürəti 0,0305÷1,07·10-5  m/san, temperaturu isə 370-650°C 
olur. Yanma sərhədinin arxasında yanmış zona (1) alınır.  

Yanma sahəsi qarşısında buxarlanma və koksəmələgəlmə zonası 
(3) olur. Bu zonada neftin və əlaqəli lay suyunun buxarlanması baş 
verir. 3 zonasından qabaqda neft, su və yanmanın qazvarı məhsulları 
hərəkət edən 4 zonası yaranır. 5 zonasında neftin və su buxarının 
mayeləşməsi baş verir; bunun nəticəsində isti su və yüngül 
karbohidrogen araqatı yaranır. Bunlarlan qabaqda temperaturu lay 
temperaturuna bərabər və neftlə doyması çox olan sahə (6), ondan 
qabaqda isə ilk lay şəraitinə uyğun neftli sahə yerləşir.  

Beləliklə, daxili yanma ilə neftin çıxarılmasında  bir çox 
amillərin təsirindən neftvermə əmsalı artır. Məsələn, yüngül 
karbohidrogenlərin həlledici rolunu oynaması, neftin özlülüyünün 
azalması; isti su ilə sıxışdırılma; süxurun və mayenin termik 
genişlənməsi; sementləyici maddələrin həll olması nəticəsində 
keçiricilik və məsaməliliyin artması; karbon qazı əmələ gəlməsi; 
onun su və neftdə həll olması nəticəsində onların hərəkət sürətinin 
artması; neftin ağır hissələrinin krekinq və pirolizi nəticəsində laydan 
çıxan karbohidrogenlərin artması və s. hesabına ümumi neftvermə 
əmsalı artır.  
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Şəkil VI.14 

Beləliklə, layda yanma yaratmaqla neftin sıxışdırılması-
yuxarıda adları çəkilən və neftverməni artıran üsullarla aparılır. 

Daxiliyanma yarandıqda aşağıdakı material balans tənliyini 
yazmaq olar: 

,VVVV qkn0  

Burada 0V  - ilk vəziyyətdə laydakı neftin həcmi; nV - prosesin 
nəticəsində alınan neftin miqdarı; kV - yanan neftin miqdarı (koks 
qalığı); qV - əmələ gəlmiş karbohidrogen qazının miqdarı. 
  Onda neftvermə əmsalını belə hesablamaq olar: 

,
S

SS1
n

0k  

kS - məsaməli mühitdə qalan koksun həcm hissəsidir. 
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,
m

gS
n

sk
k  

0S - ilk neftin miqdarına ekvivalent hesablanmış məsamələrin 
karbohidrogenlə doyması 

,
q

Rq
SS

n

q
k0  

nS -ilk neftlə doyma əmsalı; kg - qalıq koksun çəkisinin süxurun 
çəkisinə nisbəti; s - süxurun sıxlığı; m - məsaməlilik əmsalı; n -ilk 
neftin sıxlığı; R - qalıq koksun vahid çəkisinə uyğun havanın xüsusi 
sərfi; ;qq nq - alışmış qazın və ilk neftin istiliktörətmə qabiliyyəti. 
    Yanma cəbhəsi layı tam əhatə edə bilmədiyindən, bütün lay üçün 
neftvermə əmsalı  )(  əhatəetmə əmsalından asılıdır.  
  VI.15 şəklində təcrübə yolu ilə tapılmış neftvermə əmsalının 
neftin özlülüyündən asılılıq əyriləri göstərilmişdir. Şəkildə 1 əyrisi 
daxili yanma hesabına sıxışdırmaya; 2 əyrisi isə (90% sulaşmaya 
uyğun) neftin su ilə sıxışdırılmasına uyğun hal üçün çıxarılmışdır. 
  Görundüyü kimi, daxili yanma yaratmaqla layların  işlənməsi, 
neftin su ilə sıxışdırılması rejimindən çox effektlidir. Bu üsul 
özlülüyü çox olan neft yataqları üçün daha əlverişlidir.  
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Şəkil VI.15 

  Layda yanma yaratmaqla istismar üsulu bir çox yataqlarda 
(Xadıcanneft, Zıbza, Pavlova Qora) və o cümlədən Azərbaycanda 
Balaxanı-Sabunçu_Ramana yatağının Xorasanı sahəsində tətbiq 
olunmuşdur. 
 

§ 4. Layda fiziki sahələr yaradan təsir üsulları 
 

  Qeyd etdiyimiz kimi, neftin məhlullarla sıxışdırılmasının əsas 
mənfi cəhəti onların dayanıqlığının zamandan asılı olaraq 
dəyişməsidir. 
  Bu baxımdan A.X.Mirzəcanzadə, E.M.Sitkin və 
X.M.Marduxayev neftverməni artırmaq üçün yeni işlənmə üsulu 
təklif etmişlər. Bu üsulun əsas məqsədi neftverməni artırmaq üçün 
araqatının özlülüyünün bilavasitə layda tənzimlənməsidir. Buna, 
elektroreoloji mayedən araqatı yaradıb, sonradan ona dəyişən elektrik 
sahəsi ilə təsir etməklə nail olmaq olar. 
  Bu məqsədlə laya elektroreoloji maye vurulur. Belə maye kimi 
yüksək elektrik müqavimətinə malik qeyri-polyar və zəif polyar üzvi 
maddələrdən (məsələn, naften və ya parafin sıralı karbohidrogenlər) 
və ölçüləri mikrondan az olan xırda dispersiyalı bərk fazadan təşkil 
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olunmuş dayanıqlı suspenziyalardan istifadə edilir. Sonra isə 
araqatını itələmək məqsədilə laya işçi agenti-su vurulur. Vurma 
quyularında özlülüyü tənzim etmək üçün araqatına ən yaxın istismar 
quyusunda elektrodlar qoyulur və onlara dəyişən elektrik cərəyanı 
verilir. 
  Vurma quyuları ilə araqatı arasındakı sahədə elektrik itkisini 
azaltmaq üçün bu sahəyə cərəyankeçirici maye-məsələn, 
minerallaşmış su vurmaq olar. 
  Elektrik cərəyanı parametrlərini (gərginliyi, cərəyan şiddətini), 
həmçinin istismar quyularındakı elektrodların həndəsi forma və 
ölçülərini dəyişməklə araqatındakı elektroreoloji məhlulun 
özlülüyünü həm layın qalınlığı, həm də hərəkət istiqamətində tənzim 
etmək olar. 
  Özlülüyün bu yolla tənzimi, sıxışdırmanın təsir sahəsinin 
(xüsusilə qeyri-bircinsli lay şəraitində) və beləliklə, layın neftvermə 
əmsalının artmasına imkan verir.         

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, çoxlu miqdar neft və qaz 
yataqlarının işlənməsi başlanğıc təzyiq qradiyenti şəraitində aparılır. 
Başlanğıc təzyiq qradiyentinin olması isə layda hərəkətdə iştirak 
etməyən neft və qaz sahələrinin yaranmasına səbəb olmaqla neft və 
qazvermə əmsalını xeyli azaldır. Bu cür yataqlarda verimin 
artırılması üçün  görülən tədbirlər əsas etibarilə başlanğıc təzyiqin 
azalmasına, yaxud yox edilməsinə yönəldilməlidir.  

Bu cür yataqların verim əmsalının artırılması üçün görülən 
mümkün tədbirlərdən olan layda partlayış yaradılması 
məqsədəuyğun sayıla bilər. Bu məqsədlə lay şəraitini əks etdirən 
xüsusi laboratoriya təcrübələri aparılmışdır.  

Məsaməli mühit kimi daxili diametri 0,172 m və uzunluğu ).210 
m olan qalın divarlı, içərisinə qumla gil doldurulmuş xüsusi silindrik 
borudan (1) istifadə edilmişdir (şəkil VI.16).  
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Şəkil VI.16 

 
Hər iki tərəfdən boru konuslarla (3;4) birləşdirilmişdir. Konusun bir 
ucu iynəvarı siyirtmə (5) vasitəsilə yüksək təzyiq altında qaz 
balonuna (6), digər çıxış ucu isə qaz hesablayicisi (7) ilə birləşdirilir.  

Məsaməli mühit yaratmaq üçün qum-gil qarışığı su ilə 
doydurulur və 5 T qüvvə altında boru içərisinə doldurulur.  

Partlayışdan qabaq, qazın məsaməli mühitdə süzülməsinin  
qərarlaşmış rejimdə 2pQQ  asılılığı çıxarılır (burada 2p   - 
giriş və çıxış nöqtələrdəki təzyiqlərin kvadratları fərqidir). Təzyiqlər 
həlli müəyyən həddə çatdıqdan sonra, həmin asılılıq girişdə təzyiqin 
azalması ilə də təkrarən çıxarılır (VI.17 şəklində 2 asılılığı). Sonra 
isə məsaməli mühitin çıxışında onu oxu istiqamətində açılmış xüsusi 
yarığa (2) partlayıcı-detonator qoyulur. Elektrik xətti vasitəsilə 
məsafədən partlayış yaradıldıqdan sonra yenidən 2pQQ  
asılılığı çıxarılmışdır (şəkil VI.18). 
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Şəkil VI.17                                        Şəkil VI.18 

VI.17vəVI.18 şəkillərinin müqayisəsindən partlayış nəticəsində 
başlanğıc təzyiqlər qradiyentinin xeyli azaldığını görmək olar. 

Ölkəmizdə ilk dəfə Yablonovskiy (Kuybışev neft rayonunda) 
neft yatağının 337 № li  quyusunda lay daxilində maye partlayıcı ilə  
partlayış aparılmışdır. Bundan sonra aparılan tədqiqat işləri 
məhsuldar qatın keçiriciliyinin bəzi quyular üzrə 2-3 dəfə artmasını 
göstərmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maye partlayıcı vasitəsilə layda 
partlayış əməliyyatını qaz yataqlarında aparmaqla qazvermə əmsalını 
artırmaq olar. 

Alimləri uzun illər düşündürən məsələlərdən biri də istilik 
axımını sürətləndirmək məsələsidir. Burada qarşıya çıxan  

çətinliklərdən biri maddələrin istilikkeçirmə əmsalının kiçik 
olmasıdır. Məsələn, ən yaxşı istilikkeçirmə qabiliyyətinə malik olan 
misi götürək. Diametri (2-3) 10-2  m və uzunluğu 0,5 m-dən az olan 
mis çubuqdan 10kVT istilik enerjisi ötürmək mümkün olsaydı, onun 
bir ucundakı temperatur günəş səthindəki temperaturdan üç dəfə 
böyük, digər ucunda isə otaq temperaturuna bərabər olardı. Lakin 
yuxarıda göstərilən ölçüdə  “istilik borusu” həmin enerjini olduqca 
kiçik temperatur fərqi ilə (hətta ölçüyə gəlməyən) ötürə bilərdi. 

 “İstilik borusu”, içərisində hava olmayan ucları bağlı, nazik 
divarlı borudan ibarətdir. Bu borunun daxili divarı uçucu maye ilə 
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hopdurulmuş məsaməli materialdan (keramika, fitil parçası) 
hörülmüşdür. 

“İstilik borusu” nun iş prinsipi belədir: borunun bir ucunu 
qızdırdıqda maye buxarlanaraq digər ucuna hərəkət edir. Burada 
buxar kondensləşir və istiliyi borunun soyuq divarına verərək, 
kapillyarlarla borunun qızdırılmış ucuna hərəkət edir və tsikl təkrar 
olunur. 

Mayenin kapillyar kanallarda hərəkətini təmin edən yeganə 
qüvvə səthi gərilmə və maye molekulları arasındakı qarşılıqlı təsir 
qüvvələridir. Molekullar arasındakı əlaqəni dağıda bilən gizli 
buxarlanma istiliyi əksər mayelər üçün çox böyük olduğundan və bu 
istilik kondensə zamanı tam qaytarıldığından “istilik borusu”ndakı  
istilik axını çox böyük həddə dəyişə bilər. Ona görə də “istilik 
borusu” na “istilik transformatoru” da deyilir. 

Beləliklə, “istilik borusu” müxtəlif texniki sahələrdə ideal 
izotermik tənzimləyici kimi işlədilə bilər. Məsələn, Dneprohes güclü 
buxar turbininə baxaq. Bu turbini işə salmaq üçün bir neçə saat vaxt 
tələb olunur. Həmin müddət, rotorun müntəzəm qızmasına sərf 
olunur. Əgər rotorun müntəzəm qızması təmin edilməzsə, onun valı 
əyilər, kürəkləri turbinin tərpənməz divarına sürtünər və təhlükə 
yarana bilər. Beləliklə, yeganə çıxış yolu, rotoru çox kiçik sürətlə 
qızdırmaqdan ibarətdir. Bu isə əlverişli deyildir. Ona görə də çox 
vaxt iqtisadi cəhətdən əlverişli olmayan qaz turbinlərindən istifadə 
olunur. Rotorun müntəzəm qızmasını təmin etmək üçün onun valını 
“istilik borusu” formasında düzəltmək kifayətdir. 

Yuxarıda deyilənlərə əsasən quyudibi zonaya “istilik borusu” 
buraxmaqla istənilən temperaturu yaratmaq olar və bunun 
nəticəsində də layın neftvermə əmsalını artırmaq olar. 

Son illərdə ölkəmizdə, quyudibi zonaya termoakustik sahə ilə 
təsiretmə üsulunun effektivliyinin nəzəri və praktiki əsasları 
verilmişdir. Bu üsulun tətbiqinin əsasını neft və qaz laylarında 
akustik və temperatur sahələrinin termodinamik qapşılıqlı 
təsirlərindən yaranan və neftverməyə müsbət təsir edən effektlər 
təşkil edir. 
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Tədqiqat nəticəsində akustik sahənin neftli süxurların 
istilikkeçirmə qabiliyyətinə təsiri aşkar edilmişdir. Müəyyən 
olunmuşdur ki, istər sementləşmiş və istərsə də sementləşməmiş 
süxurlarda akustik sahənin yaradılması hesabına süxurun 
istilikkeşirmə qabiliyyəti artır. Ən çox effekt, zəif sementləşmiş və 
məsamə həcmi böyük olan süxurlarda müşahidə olunmuşdur. 

Akustik sahənin istilikkeçirməyə təsiri, süxurun fiziki-kimyəvi 
xassələrindən əlavə, məsamələrdə yerləşən mayenin növündən, onun 
özlülüyündən və temperaturdan da asılıdır. 

Təcrübələrdə akustik sahə, ultrasəs dalğaları vasitəsilə 
yaradılmışdır. Termoakustik sahənin parafin və ya gil məhlulu ilə 
doymuş qumlu süxurun keçiriciliyinə təsiri öyrənilmişdir. 

Təcrübənin nəticələri göstərmişdir ki, parafin və ya gilli məhlul 
ilə çirkləndirilmiş süxur nümunəsində eyni vaxtda akustik və 
temperatur sahələri yaradılması sayəsində keçiricilik 40-50% artır. 

Akustik və temperatur sahələrinin birgə təsirindən quyudibi 
zonadan əlaqəli suyun çıxarılmasının və onun keçiriciliyinin 
aparılmasının mümkünlüyü də müəyyən edilmişdir. Termoakustika 
sahələrinin, qaz yataqlarında hidratın yaranmasına qarşı mübarizədə 
səmərəliliyi də müəyyən edilmişdir. 

Mədən şəraitində aparılan sənaye miqyaslı tədqiqat işləri, 
termoakustik sahələr yaratmaqla neftvermə əmsalının artırılmasını 
sübut etmişdir. 

 
 

§ 5. Layın qaz və kondensatvermə əmsallarının artırılması 
 

Məlumdur ki,  hazırda ölkəmizdə qaz və kondensat yataqları 
tükənmə rejimində istismar olunur. Bu isə bəzi çatışmazlığa səbəb 
olur. Bunlardan bəzilərini nəzərdən keçirək. 

Qaz rejimində işləyən laylar üçün kondensatın ilk lay şəraitinə 
uyğun gələn miqdarı (10-4 m3/m3-dən çox) və onun sıxlığı artdıqca 
itkisi də çoxalır. Eyni bir şəraitdə ilk lay təzyiqi ilə kondensatın 
düşmə təzyiqi bə həmçinin temperaturu arasındakı fərqi böyük olan 
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laylarda kondensatın itkisi az olur. Lakin ən yaxşı şəraitdə belə əksər 
hallarda layın kondensat verim əmsalı %50k  olur. Qabaqcadan  

k qiymətinin müəyyən edilməsi üçün də hazırda etibarlı üsul 
yoxdur. Təbii şəraitdə elastik su basqı rejimi özünü göstərdikdə isə 
layın müxtəlif sahələr üzrə sulaşması nəticəsində kondensatın itkisi 
artır. 

Tükənməyə işləyən qaz yataqlarının verim əmsalı layın geoloji-
fiziki xüsusiyyətlərindən (ən başlıcası kənar suların aktivliyindən), 
həmçinin iqtisadi-coğrafi amillərdən asılıdır. Məsələn, ABŞ qaz 
yataqlarının istismar təcrübəsi göstərir ki, tükənməyə işləyən layların 
orta verim əmsalı 0,85-dir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məlumat 
həcmcə böyük olmayan və istehlakçıya yaxın yerləşən qaz yataqları 
üçün verilmişdir. Bu o deməkdir ki, istehlakçı yaxın olduqda  layın 
son təzyiqi kiçik qiymətdə olduğundan qazvermə əmsalı artır. 
Yataqla istehlakçı arasında məsafə artdıqca qazın nəql edilməsi üçün 
quyu ağzında müəyyən qiymətdə təzyiq saxlanması lazım 
olduğundan, lay təzyiqinin böyük qiymətində istismar dayandırılır və 
qazvermə əmsalı kişik olur. 

Qazvermə əmsalınınn azalmasına təsir göstərən amillərdən ən 
başlıcası kiçik təzyiqlərdə başlanğıc təzyiq qradiyenti 0G  ilə qazın 
qeyri-xətti qanun üzrə süzülməsidir (yəni təzyiqlər qradiyentinin 0G  
-dan kiçik qiymətlərində qaz layda hərəkət etmir). Tükənmə 
rejimində lay təzyiqi ardıcıl olaraq azaldığından süxurlara düşən 
effektiv təzyiqin qiymətinin artması və bunun nəticəsində kiçik 
keçiriciliyə malik sahələr üzrə başlanğıc təzyiq qradiyentinin qiyməti 
artır və qazın layda itkisi çoxalır. 

Təbii su basqı rejimi öz təsirini göstərdikdə isə suyun süxurları 
islatması nəticəsində başlanğıc təzyiqlər qradiyentinin qiyməti bir 
daha artır və nəticədə qaz-su sahəsi hərəkətinin dayanıqlığı pozulur; 
layın ayrı-ayrı sahələr üzrə sulaşması baş verərək qazla doymuş 
sahələrdəki itkilərin hesabına qazvermə əmsalı daha çox azalır. 

Bundan əlavə, suyun hərəkəti də başlanğıc təzyiqlər qradiyenti 
ilə əlaqədardır. Yəni lay təzyiqi ilə sulu hissədəki təzyiqlər fərqi 
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müəyyən qiymət aldıqdan sonra suyun hərəkəti baş verir. Odur ki, 
istismar zamanı qaz-su konturunun hərəkətə başlamasını bilmək üşün 
başlanğıc təzyiqlər fərqinin qiymətinin təyini böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Bu sahədə müəyyən işlər görülmüş və statistik olaraq layın 
işlənməsinin ilk dövrlərində başlanğıc təzyiqlər fərqinin tapılması 
üçün (hərəkətin baş verməsi üçün tələb olunan təzyiqlər fərqi) 
aşağıdakı ifadə verilmişdir.     
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təzyiqi. 
 A, B, C, D, E və F əmsallarının qiyməti isə VI.7 cədvəlində 
verilmişdir. 
                                                                                            
 

Cədvəl VI.7 
A B C D E F 
0,1114·1
02 

0,1907·1
02 

0,44997·1
02 

0,104·1
0 

0,8594·1
03 

0,15688·1
02 

 Təbii elastik su basqı rejimində işlənən qaz yataqlarının istismar 
materiallarının təhlili göstərmişdir ki, qazvermə əmsalının kiçik 
olmasına əsas səbəb layın tənzimlənə bilməyən qeyri-müntəzəm 
sulaşmasıdır. İstismarın son mərhələsində işləyən qaz yataqları üzrə 
aparılan statistik təhlil göstərmişdir ki, qazvermə əmsalına 
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başlanğıc lay təzyiqinin, azalan hasilat dövründəki qazın 
çıxarılma sürətinin, layın quruluşu və fiziki-kimyəvi xüsusiyyət-
lərinin, habelə quyuların sıxlığının böyük təsiri vardır.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, qaz-kondensat yataqlarında 
kondensatın verim əmsalını artırmaq məqsədilə Sayklinq prosesindən 
istifadə etmək olar. Bu prosesdə laydan çıxarılan qaz ağır 
karbohidrogenlərdən təmizlənir və quru qaz yenidən yatağa 
vurularaq, təzyiqin düşməsinin qarşısı alınır. Bu üsul əsas etibarilə 
kondensatın miqdarı 10-4 m3/m3, qaz ehtiyatı təxminən 10mlrd·m3 və 
bundan çox, başlanğıc lay təzyiqi kondensatın düşmə təzyiqinə 
bərabər olan hallarda tətbiq edilir. 
 Göstərilən üsulun tətbiqi böyük kapital qoyuluşu və yüksək  lay 
təzyiqli istismar üçün xüsusi avadanlıq (quru qazın laya vurulması, 
qazın təmizlənməsi və s.) böyük istismar xərci və işləmə müddətinin 
artması hesabına quyudibi və quyuağzı avadanlığın etibarlılığının 
azalması və s. ilə əlaqədar olduğundan ondan geniş istifadə edilmlr. 
Buna görə də lay təzyiqinin saxlanmasının ən səmərəli yolu yatağa 
suyun vurulmasıdır. 
 Fiziki modelləşdirmənin nəticələri və qaz yataqlarında sulaşma 
prosesinə karotaj üsulu ilə müşahidə məlumatları göstərir ki, lay 
təzyiqinin azalması ilə sulaşmış zonada hətta 10-20% -ə bərabər olan 
qalıq qazla doyma layın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq praktiki 
artmır. Bu, yüksək keçirici sahələrdə “qaz kanallarının” yaranması ilə 
əlaqədardır. “Kanallar” vasitəsilə sulaşmış zonalardan qaz, 
keçiriciliyi böyük olan zonalara axaraq çıxarılır.  
 Qaz yatağının sulaşmasının aşağıda göstərilən iki halı üçün 
təcrübə tədqiqatları aparılmışdır: 
 lay təzyiqinin fasiləsiz azalması ilə başa çatdırılan sulaşma; 
 lay təzyiqinin saxlanması ilə başa çatdırılan sulaşma. 
 Qazın su ilə sıxışdırılması, vurma xətti ilə atqı xətti arasında 
təzyiqin bərabər artma və həmçinin azalma halı üçün aparılmışdır. 
Müəyyən edilmişdir ki, su ilə doymanın maksimum qiyməti 
sıxışdırma sahəsinin yaxınlığında olmuş, ondan uzaqlarda isə 
azalmışdır. Baxılan bütün hallarda su ilə doymanın maksimum 
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qiymətinin sabit qalması ilə, su ilə doymanın sahə üzrə paylanma 
formasının dayanıqlılığı sübut olunmuşdur. Sıxışdırma sahəsində su 
ilə doymanın yüksək qiymətdə olmasına baxmayaraq buradan uzaq 
sulaşmış sahələrdəki qazın süzülüb keçməsi mümkündür. 
 Təcrübə məlumatlarına əsasən son qazvermə əmsalı tükənməyə 
işləmədəki qiymətinin həddində olur. Lakin su ilə sıxışdırılmanın 
üstünlüyü ondan ibarət olur ki, belə halda eyni qaz kütləsi orta lay 
təzyiqinin daha yüksək qiymətində çıxarılır. 
 İkiölçülü lay modelində bir neçə sulaşmış sahə yaratdıqdan 
sonra zamandan asılı olaraq təzyiqin bərabər azalması halına uyğun 
qazın çıxarılması prosesi öyrənilmişdir. Təcrübələrlə müəyyən 
olunmuşdur ki, sulaşmış sahələrin qaz fazasının parçalanmasına təsiri 
çox zəifdir. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, suyun hərəkəti əsas 
etibarilə layın həndəsi forması ilə müəyyən edilir. 
 Tədqiqatların nəticələri sıxışdırma prosesində bütöv cəbhənin 
yaranmasının vacib olmaması nəticəsinə gəlməyə imkan verir. Əsas 
məsələ, işlənmənin əvvəlindən başlamış ta tükənmə dövrünə qədər 
layın qazla doyan sahələrinin əlaqəsinin saxlanmasının təmin 
edilməsilir. 
 Mədən tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, qazın 
su ilə sıxışdırılma prosesinin gedişi, suyun qazlı sahələrə daxil 
olmasına sərf edilən təzyiqlər qradiyentindən, layın ilk qazla 
doymasından və məsamələrin səthlərinin hidrofobluğundan asılı 
olaraq müxtəlif olur. Məcələn, qismən hidrofilləşmiş məsaməli 
mühitdən qazın kiçik təzyiq qradiyentində sıxışdırılmasının 
effektivliyi böyük qradiyentlərə nisbətən yüksək olur. Bu onunla izah 
edilir ki, kiçik təzyiq qradiyentlərində ən əvvəl kapillyar hopmalar 
hesabına qazla doyma azalır, sonra isə qazın su ilə sıçrayışlı 
sıxışdırılması baş verir. Yüksək təzyiq qradiyentində isə basqı 
hesabına sıxışdırma kapillyar hopmanın təsirini azaldır və bunun 
nəticəsində sulaşmış zonalarda xeyli qaz qalır. Beləliklə, sıxışdırma 
prosesində kapillyar hopmanın tam getməsini təmin etməklə qazın su 
ilə tam sıxışdırılmasına nail olmaq mümkündür. 
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 Qeyri-bircinsli hidrofil məsaməli mühitdə qazın su ilə 
sıxışdırılmasının daha bir əsas xüsusiyyəti müşahidə edilir. Bu 
onunla izah olunur ki, qaz ilə suyun birgə hərəkətində, kiçik 
keçiricilikli sahələrdən böyük keçiricilikli sahələrə suyun daxil 
olması üçün su ilə doyma böyük qiymət almalıdır. Bu hadisə 
nəticəsində verilmiş təzyiqlər fərqində keçiriciliyi az olan qatlar qazı 
keçirən, suyu isə keçirməyən arakəsmə rolunu oynayır. 
 Geofiziki ölçmə işlərinin nəticələri sübut etmişdir ki, layın 
yatım istiqamətində kontur sularının əvvəllər sulaşmış laya daxil 
olması nəticəsində  sulaşmış sahələrdən qazın ilk ehtiyatının 30%- 
dən çoxu alınır. Belə laydan qazın alınması davam etdirildikcə 
əvvəllər sulaşmış hissələrdəki qazın bir hiccəci də çıxarıla bilər.  
 Qazın su ilə nisbətən tam sıxışdırılması daban sularının laya 
daxil olmasında da müşahidə edilir. 
 Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticə çıxarılır ki, kiçik 
keçiriciliyə malik araqatlarından qazın tam alınması mümkün olur. 
Bu araqatlar yarımkeçirici arakəsmə rolunu oynayaraq qazı yuxarı 
qatlara buraxır, suyu isə buraxmır. Bu hadisə, gilli araqatlarında 
başlanğıc təzyiq qradiyentinin yaranması ilə də baş verə bilər.  
 Qeyd olunan üsullarla qaz və qaz-kondensatın laylardan su ilə 
sıxışdırılmasının tənzim edilməsinin əsas müsbət cəhəti ondan 
ibarətdir ki, yataqdan yüksək təzyiq altında uzun müddət qaz 
alınması və onunla əlaqədar olaraq kondensat itkisinin qarşısının 
alınması mümkün olur. Bununla bərabər, layın qazvermə əmsalının 
onun qaz rejimində işləməsindən alınan qiymətindən az olmaması 
təmin edilir. 

§ 6. Layın neft verməsini artıran üsulların  
tətbiqinin etibarlılığı 

 
 Neftvermə  əmsalının artırılması üsullarının öyrənilməsində  və 
onların tətbiqindən alınacaq effektlərin qabaqcadan qiymətləndiril-
məsində sənaye miqyasında aparılan sınaqların nəticələrinin 
təhlilinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan ABŞ-ın neft 
yataqlarında aparılan sınaq işlərinin təhlili maraqlıdır.  
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 1970-1980-ci illər ərzində ABŞ –da 418 sənaye miqyasında 
sınaq işləri aparılmış, 216 sınağın nəticəsi isə sona çatdırılmışdır 
(cədvəl VI.8).   
 Cədvəldə müsbət nəticə-üsulun tətbiqindən alınan effektin 
gözlənilən effektdən çox olması halları; mənfi nəticə-qeyri-kafi və ya 
heç effekt alınmayan halları; qeyri-müəyyən-bəzi metodik 
səbəblərdən, yaxud sınağın başlanğıc mərhələdə olması üzündən 
nəticənin qiymətləndirilmədiyi halları ifadə edir. 
 VI.19-21 şəkillərində ABŞ-ın neft yataqlarında neftvermənin 
artırılması məqsədilə istifadə olunan üsulların illər üzrə tətbiqi 
haqqında məlumat verilmişdir. 
 VI.19 şəklində termiki (1, 2, 3 – uyğun olaraq buxarla işlənmə, 
buxarla nefti sıxışdırma və daxili yanma yaratma üsullarının 
tətbiqinin illər üzrə sayını, 3;2;1 uyğun olaraq yuxarıda adları 
çəkilən üsulların tətbiqi nəticəsində onların təsiri ilə əhatə olunan 
layın sahəsinin illər üzrə dəyişməsini ifadə edir), VI.20  şəklində 
kimyəvi işlənilmiş suyun laya vurulması (4, 5, 6 uyğun olaraq 
misselyar, polimer və qələvi məhlullarla işlənilmiş suyun laya 
vurulmasının illər üzrə tətbiq olunma sayı, 6;5;4  isə onlarən 
təsiri ilə layın əhatə olunmuş sahəsi) və VI.21  şəklində isə neftin 
qazla sıxışdırılması (7, 8, 9 – uyğun olaraq karbohidrogen, karbon və 
və tüstü qazı ilə sıxışdırmanın tətbiqinin illər üzrə sayı, 9;8;7  - 
göstərilən metodların təsiri ilə əhatə olmuş layın sahəsi) üsullarının 
illər üzrə tətbiqi göstərilmişdir. 
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Şəkil VI. 19                            Şəkil VI.20 
  
 Göründüyü kimi, ən çox termiki üsullardan istifadə olunmuşdur. 
1980-ci ildə neft yataqlarının 92·103 ha sahəsi tətbiq olunan üsulların 
təsiri altında istismar olunmuşdur (bunlardan 21·103 ha neftin 
buxarla, 26·103 ha karbon qazı ilə və 16·103 ha karbohidrogen qazı 
ilə sıxışdırma üsullarının təsir sahəsini təşkil edir).  

 
Şəkil VI.21 

Son illərdə misselyar məhlulları və karbon qazı ilə neftin 
sıxışdırılması üsullarının tətbiqinə xüsusi yer verilir. Belə ki, qatılığı 
yüksək olan SAM araqatının polimer məhlulu ilə sıxışdırılma üsulu 
1970-ci ildə 5 dəfə tətbiq edildiyi halda, 1980-cı ildə 20-yə 
çatdırılmışdır. 
 Lay daxilində yanma yaratma və nefti karbohidrogen qazı ilə 
sıxışdırma üsulları az tətbiq edilmişdir. Bu əsas etibarilə daxili 
yanma yaratmada çətinliklərlə və təbii qazın dəyərinin çox olması ilə 
əlaqədardır. Lakin buxar araqatı ilə neftin sıxışdırılması geniş tətbiq 
edilir. 

                  Cədvəl VI.8   
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yataqlar üzrə  
tətbiqin nəticəsi 

İşlənməsi sona 
 çatan yataqlar üzrə 
 tətbiqin nəticəsi 
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Termiki: 
buxarla işlənmə 
buxarla sıxışdırma 
yanma yaratmaq 
Məhlulların 
tətbiqi: 
misselyar 
polimer 
qələvi 
Qazla sıxışdırma: 
karbohidrogen qazı 
karbon qazı 
tüstü qazı 

253 
87 
96 
70 
92 
31 
50 
11 
73 
39 
21 
13 
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67 
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28 
30 
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3 
37 
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 Vest Periton yatağında aparılan böyük həcmli sınaq işləri 
uğursuz nəticə verdiyindən qələvi məhlulu ilə neftin sıxışdırılması 
geniş tətbiq olunmur. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, neftvermənin artırılma üsullarının 
sənaye miqyasında tətbiqi çox vaxt gözlənilən texnoloji və iqtisadi 
nəticələrin alınmasına inamın etibarlılığı və ya riskin dərəcəsi ilə 
müəyyən edilir. Gözlənilən nəticələrə inamın  və onların etibarlılıq 
dərəcəsinin artırılması bu üsulların hərtərəfli öyrənilməsi və aparılan 
çoxlu sınaq təcrübələri ilə təmin edilir. 
 Üsulun təsir səbəblərinin öyrənilməsi məsələsi müxtəlif geoloji 
şəraitlərdə aparılmış sənaye miqyaslı sınaqların sayı və onların 
aparılma müddəti ilə müəyyən edilir. 
 Üsulun potensial imkanı delikdə onun tətbiqi ilə laydan əlavə 
çıxarılan neftin (tükənməyə və laya suyun vurulmasında çıxarılan 
neftin miqdarına görə) miqdarı başa düşülür. Prosesin mexanizminin 
sadəlik dərəcəsi dedikdə isə üsulun tətbiqində neftin quyuya 
sıxışdırılması zamanı layda baş verən fiziki hadisələrin mürəkkəbliyi 
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başa düşülür. Məsələn, lay daxilində yanma yaratma üsulunda baş 
verən proseslər çox mürəkkəbdir. Bu üsulun effektivliyi bir sıra 
amillərdən asılıdır. Belı hallarda layın fiziki xassələrinin lazımi 
dərəcədə öyrənilməməsi üsulun tətbiqindən alınacaq effektlərə inamı 
azaldır, riskin dərəcəsini isə çoxaldır. 
 VI.9 cədvəlində ölkəmizdə və xarici neft yataqlarında layın neft 
verməsini artıran üsulların tətbiqi sınaqlarının nəticələrinə əsasən 
həmin üsulların yuxarıda qeyd olunan amillərə görə yerləşmə 
ardıcıllığı göstərilmişdir. 
 Hər üsul üçün öyrənmə dərəcəsinə, potensial imkana və 
prosesin mexanizminin sadəlik dərəcəsinə müxtəlif ranqlar 
(rəqəmlər) verilmişdir. Hər üç amilə uyğun ranqların cəmi həmin 
üsulun etibarlılıq dərəcəsini göstərən ranqa bərabər olacaqdır. 
Beləliklə, ən etibarlı üsul-neftin buxarla sıxışdırılması və quyuların 
buxarla işlənməsidir. Ən az etibarlı üsul isə neftin qələvi məhlulu ilə 
sııxışdırılmasıdır.                                                           

Cədvəl VI.9   

Üsullar 

Etibarlılı
q 
dərəcəsi
nə görə 

Öyrənil
mə 
dərəcəsi
nə görə 

Potensi
al 
imkana 
görə 

Prosesin 
mexanizmini
n sadəlik 
dərəcə-sinə 
görə 

Buxar ilə işlənmə 
Neftin su buxarı 
ilə 
sıxışdırılması 
Karbohidrogen 
qazı  
ilə sıxışdırılma 
Karbon qazı ilə 
sıxışdırılma 
Layda yanma 
yaratma 
Tüstü ilə 

6 
 
 
 
14 
 
15 
16 
20 
 
18 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
 

4 
 
1 
 
6 
 
5 
2 
7 
 
8 
 

1 
 
2 
 
5 
 
6 
9 
7 
 
3 
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sıxışdırılma 
Polimer məhlulun 
laya vurulması 
Misselyar 
məhlulun tətbiqi 
Qələvi məhlulun 
tətbiqi 

19 
 
22 

8 
 
9 

3 
 
9 

8 
 
4 

 

 
Şəkil VI. 22 

VI.22  şəklində neftvermə əmsalının artırılması üçün ABŞ-ın neft 
yataqlarında tətbiq olunan üsulların yararlılıq dərəcəsini göstərən 
üçölçülü diaqram verilmişdir (şəkildə 1 – buxarla işlənmə; 2 – buxar-
la sıxışdırma; 3 – layın daxilində yanğın yaratma; 4, 5, 6 – uyğun 
olaraq  missel ap, polimer və qələvi məhlullarla sıxışdırılma; 7, 8, 9 – 
uyğun olaraq karbohidrogen qazı, karbon qazı və tüstü qazı ilə neftin 
sıxışdırılması üsullarına uyğun gələn nöqtələrdir).     
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VII  F Ə S İ L 
 

OXŞARLIQ  NƏZƏRİYYƏSİNİN  ƏSASLARI. 
NEFTİN  SU  İLƏ  SIXIŞDIRILMA  PROSESİNİN 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

§ 1. Oxşarlıq nəzəriyyəsinin əsasları haqqında 
qısa məlumat 

 
Lay fizikası fənni ilə ciddi məşğul olmaq istəyən hər bir şəxs bu 

və ya digər nəticəni qiymətləndirmək bacarığına malik olmalıdır. 
Buna ölçülər nəzəriyyəsi üsulunu öyrənməklə nail olmaq 
mümkündür. 

Oxşarlıq nəzəriyyəsi təcrübələrin düzgün qoyulmasını, alınan 
nəticələrin effektiv işlənilməsini, habelə onların başqa hallarla 
ümumiləşdirilməsini təmin edən ən əlverişli vasitədir. 

Ümumiyyətlə, fiziki kəmiyyətlər ölçülü və ölçüsüz olur. Ölçülü 
kəmiyyətlər əsas ölçülü kəmiyyətlərdən və asılı ölçülü 
kəmiyyətlərdən ibarətdir. Ölçü vahidləri ixtiyari seçilən kəmiyyətlər 
əsas ölçülü kəmiyyətlər adlanır. BVS – də əsas ölçülü kəmiyyətlər 
kimi kütlə, uzunluq, zaman, cərəyan şiddəti, temperatur, işıq gücü 
qəbul edilmişdir. Mexanikada isə kütlə (M), uzunluq (L) və zaman 
(T) əsas ölçü kəmiyyətlərdir. Asılı ölçü kəmiyyətlərin ölçü vahidi isə 
bu kəmiyyətləri əsas ölçülü kəmiyyətlərlə əlaqələndirən riyazi 
düsturlar əsasında təyin edilir. 
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Bu və ya digər hadisəni qiymətləndirmək baxımından tədqiq 
etdikdə həmin hadisəni xarakterizə edən kəmiyyətləri və onların 
içərisində əsas ölçülü kəmiyyətləri düzgün müəyyənləşdirmək 
mühüm şərtlərdən biridir. 

Ölçülər nəzəriyyəsinin tətbiqində aşağıdakı intuitiv aydın olan 
yəqinliyi qəbul etmək lazımdır: 

1) hər hansı fiziki kəmiyyətin ölçüsü qəbul edilmiş əsas ölçülü 
kəmiyyətlərin qüvvətlərinin hasili kimi göstərilə bilər;  

2) hər hansı fiziki qanunauyğunluqları ifadə edən bərabərliklərin 
hər iki tərəfinin ölçüləri eyni olmalıdır; 

3) müxtəlif ölçülü fiziki kəmiyyətlər toplana bilməz. 
Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən şərt daxilində asılı ölçülü 

kəmiyyətlərə də əsas ölçülü kəmiyyətlər kimi baxmaq olar. Bu şərti 
müəyyənləşdirək. Tutaq ki, hər hansı 321 U,U,U  kəmiyyətləri 
asılı ölçülü kəmiyyətlərdir. Bu kəmiyyətləri əsas ölçülü 
kəmiyyətlərin quvvətlərinin hasili kimi ifadə edə bilərik: məsələn, 
mexanikada: 

111 TLMU1 , 
222 TLMU2 , 
333 TLMU3 , 

olur. Bu ifadələri loqarifmləsək alarıq: 
TLlgMlgUlg 1111 , 
TLlgMlgUlg 2222 , 
TLlgMlgUlg 3333 . 

Ali cəbr kursundan məlumdur ki, bu sistem tənliyin 

0

333

222

111
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olduqda həlli var və bu həll yeganədir. Həmin şərt ödəndikdə 
21 U,U  və 3U kəmiyyətlərinə əsas ölçülü kəmiyyətlər kimi baxmaq 

olar. Başqa sözlə, 21 U,U  və 3U kəmiyyətlərinin kombinasiyala-
rından kütlə, uzunluq və zaman kimi əsas ölçülü kəmiyyətləri almaq 
olar. 
 Özlülük  , sürət   və sıxlığın  əsas ölçülü kəmiyyət 
kimi qəbul oluna bildiyini misal kimi yoxlayaq. Bilirik ki, BVS –də 

11 TLM , 
10 TLM , 
03 TLM  

Onda 

5
031
110
111

 

olur. Deməli,  ,  və   əsas ölçülü kəmiyyət kimi qəbul edilə 
bilər. Bu kəmiyyətlərin kombinasiyasından asanlıqla kütlə, uzunluq 
və zaman vahidlərini aşağıdakı ifadələrdən almaq olar: 

,LTMLTMLTLM 321 p1p3p1100  

,LTMLTMLTLM 321 q1q3q1100  
321 k1k3k1100 LTMLTMLTLM  

 Buradan 321321321 k,k,k,q,q,q,p,p,p məchullarını tapmaq 
üçün (bu bərabərliklərin hər iki tərəfinin ölçülərinin eyni olması 
şərtinə əsasən) aşağıdakı tənliklər sistemini alarıq: 
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1)      

0pp
0pp3p

1pp

31

321

21

 ;        2)    

0qq
0qq3q

0qq

31

321

21

; 

3)   

1kk
0kk3k

0kk

31

321

21

 

Tənliklərin həllindən alırıq: 
;1qqq;2p;3pp 321231  

2k;1kk 321  
Onda 

;M 32

3

      ;L     2T  

olur; yəni kütlə, uzunluq və zaman özlülük, sıxlıq və sürətin 
müəyyən edilmiş kombinasiyasından alınır. 
 Verilmiş fiziki hadisəni xarakterizə edən kəmiyyətlərin və əsas 
ölçülü kəmiyyətlərin sayı əsasında bu hadisəni xarakterizə edən 
ölçüsüz parametrlərin və ya oxşarlıq kriterilərinin sayı müəyyən 
edilir.  
 Oxşarlıq kriterilərini almaq üçün iki üsuldan istifadə edilir: 
 1) konkret hadisəni müəyyənləşdirən məlum tənliklərin (və ya 
diferensial tənliklərin) ölçüsüz şəklə salinması; 
 2) konkret hadisəni müəyyənləşdirən kəmiyyətlərin daxil 
olduğu funksional asılılığın  (bu hadisəni  müəyyənləşdirən   tənliklər  
məlum olmadıqda və ya onların həlli mümkün olmadıqda) ölçülər 
nəzəriyyəsi əsasında təhlili ( - teoremi). 
 Birinci hala baxaq: 
 Fərz edək ki, hər hansı tənlik, məsələn, qüvvələr sisteminin 
müvazinət tənliyi verilmişdir. Aydındır ki, bu tənliyin bütün hədləri 
eyni ölçü vahidləri ilə ifadə olunur. Əgər tənliyin bütün hədlərini bu 
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hədlərdən birinə bölsək, onda ölçüsüz kəmiyyətlər alınacaqdır; ancaq 
ölçüsüz kəmiyyətlərin sayı tənlikdəki hədlərin ümumi sayından bir 
vahid az olacaqdır. Tutaq ki, tənlik bu şəkildədit: 
A+B+C+E=0 
 Adətən, hidrodinamikada A həddi müqavimət, B həddi təzyiq, C 
həddi ağırlıq və E həddi isə ətalət qüvvələrini ifadə edir.   
 Tənliyin hər tərəfini E ədədinə bölsək alarıq: 

01
E
C

E
B

E
A

 

 Beləliklə, ölçülü dörd A, B, C və E kəmiyyətləri əvəzinə, 

ölçüsüz üç ,
E
A

 ,
E
B

 
E
C

 kəmiyyətləri alırıq. 

 Özlü mayelər üçün bu qüvvələri hesablayaq və alınan ölçüsüz 
kəmiyyətləri təhlil edək. 
 Özlü mayelərdə müqavimət qüvvələrini Nyutonun sürtünmə 
qanunundan təyin etmək olar. Nyuton qanununa görə sürtünmə 
gərginliyi belə tapılır: 

dn
d

. 

 Sürtünmə gərginliyinin sahəyə vurma hasili müqavimət 
qüvvəsini verir. Ölçü vahidlərini nəzərdə tutaraq belə yazırıq: 

.LL
L

sA 2  

Təzyiq qüvvələrini tapmaq üçün təzyiqin uyğun sahəyə hasilini 
götürmək lazımdır: 

.pLpsB 2  
Ağırlıq qüvvələrini Nyutonun ikinci qanunundan tapılır: 

.gLmgC 3  
 Indi ətalət qüvvələrini tapaq. Fərz edək ki, maye  sürətlə 
hərəkət edir. Ümumi halda  sürətinin proyeksiyaları x, y, z 
koordinatlarından və zamandan asılı olacaqdır.  
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 Ətalət qüvvələrinin tapılmasını sadələşdirmək üçün hərəkətin 
ancaq z  oxu istiqamətində olduğunu qəbul edək. Onda ətalət qüvvəsi 

dt
DmE z  

olur; burada 
dt
D

 - substansial törəmədir. 

 Sürətin z  oxu üzərində proyeksiyası t,z,y,xzz  
olduğundan  

ttttdt
D z

z
z

y
z

x
zz  

      Hərəkət z oxu istiqamətində olduqda 0x  və  0y olur. 
Onda  

ttdt
D z

z
zz , 

burada 
t
z  - lokal törəmədir. 

 Beləliklə, qərarlaşmış hərəkətdə 0
t
z   ətalət qüvvələri 

22z
z L

t
mE  

olur. Qərarlaşmamış hərəkətdə isə əlavə olaraq ətalət qüvvəsi 

T
L

T
L

t

3
3z

z  

qədər artır. Sıxılmayan mayelər üçün qərarlaşmış hərəkətdə E=0 
alınır.  
 İndi qüvvələrin qiymətlərini bu balans tənliyinin E- yə 
(qərarlaşmış hərəkətdə) bölünmüş ifadəsində yerinə yazaq: 
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           1.  
LL

L
гцввялярияталят
гцввялярисцртцнмя

E
A

22 , 

 2.   222

2 p
L

pL
гцввялярияталят
гцввяляриtяzyiq

E
B  ,      

 3.  222

3ğırlıq Lg
L

gL
гцввялярияталят
гцввяляриa

E
C . 

Qüvvələr balansı tənliyinin bütün hədlərini C həddinə bölsək, 
ikinci qrup ölçüsüz kəmiyyətlər alarıq: 

            4. 223ğırlıq LgLgL
L

гцввяляриа
гцввялярисцртцнмя

E
A  ,  

 5.   
L
p

Lg
p

gL
pL

гцввяляриa
гцввяляриtяzyiq

E
B

3

2

ğırlıq
 ,      

 6.  
LggL

L
гцввяляриa
гцввялярияталят

E
C 2

3

22

ğırlıq
. 

 Qüvvələr balansı tənliyinin bütün hədlərini B-yə bölsək, üçüncü 
qrup ölçüsüz kəmiyyətlər toplusu alarıq: 

           7. 
pLpL

L
гцввяляриtяzyiq
гцввялярисцртцнмя

B
A

2  ,  

 8.   
pp

Lg
pL

gL
гцввяляриtяzyiq
гцввяляриa

B
C

2

3ğırlıq  ,      

 9.  
ppL

L
гцввяляриtяzyiq
гцввялярияталят

B
E 2

2

22

. 

Nəhayət, qüvvələr balansı tənliyini A-ya bölsək, dördüncü qrup 
ölçüsüz kəmiyyətlər alarıq: 

           10. p
L

pL
гцввялярисцртцнмя

гцввяляриtяzyiq
A
B 2

 ,  

 11.   
223ğırlıq LgL

L
gL

гцввялярисцртцнмя
гцввяляриa

A
C  ,      
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 12.  L
L

L
гцввялярисцртцнмя

гцввялярияталят
A
E 22

. 

İndi bu ölçüsüz kəmiyyətləri müqayisə edək. 
1 və 12-ci nisbətlər bir-birinin əksi olub, Reynolds parametri ilə 

ifadə olunur: 
LRe . 

Bu parametr özlü mayelər üçün ətalət qüvvələrinin sürtünmə 
qüvvələrinə olan nisbətidir. 

2 və 9-cu nisbətlər də bir-birinin əksi olub, Eyler parametri ilə 
ifadə olunur: 

2
p

Eu . 

 Bu parametr təzyiq qüvvələrinin ətalət qüvvələrinə olan 
nisbətidir. 3 və 6-cı nisbətlər bir-birinin əksi olub, Frud parametri ilə 
ifadə olunur: 

gL
Fr

2

 

  Frud parametri ətalət qüvvələrinin ağırlıq qüvvələrinə olan 
nisbətini ifadə edir. 

 4 və 11-ci nisbətlər də bir-birinin əksi olub, Stoks parametri ilə 
ifadə olunur: 

2L
St  

 Stoks parametri ağırlıq qüvvələrinin sürtünmə qüvvələrinə olan 
nisbətini göstərir. 

 5 və 8-ci nisbətlər bir-birinin əksi olub, təzyiq və ağırlıq 
qüvvələrinin nisbətini göstərir. Bu nisbət hidravlik maillik adlanır və 
belə ifadə olunur: 

L
p

i  
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7 və 10-cu nisbətlər bir-birinin əksi olub, Laqranj parametri ilə 
ifadə olunur: 

pL
La  

Bu parametr özlü mayelərdə təzyiq və sürtünmə qüvvələrinin 
nisbətini ifadə edir. 

 Özlü mayelərin qərarlaşmış hərəkətini öyrənmək məqsədilə 
aldığımız altı ölçüsüz parametrin yalnız üçü əsas (asılı olmayan) 
parametrlər qəbul edilə bilər. Çünki, qalan ölçüsüz parametlər üç 
əsas parametrin kombinə edilməsindən alına bilər. Məsələn, özlü 
mayelər üçün Re, Eu və Fr parametrlərini əsas qəbul edib, o biri 
parametrləri bunların kombinasiyasından almaq olar. Doğrudan da  

i
L
p

Lg
p

FrEu
2

2  , 

La
pLLp

Eu 2Re , 

St
LgLLgL

Fr
22

2:Re . 

Başqa ölçüsüz parametrləri də, məsələn, Eu. Fr və La əsas 
parametr qəbul etmək olar. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, sıxılmayan mayenin qərarlaşmış 
laminar rejimli axınında ətalət qüvvələri sıfra bərabər olduğundan 
Re=0, Fr=0 və Eu=  olmalı idi. Əslində isə bu parametrləri laminar 
rejimli axın üçün hesablamaq olur və onlar müəyyən ədədi qiymətlər 
alır. Bu qeyri-uyğunluq Darsi-Veysbax düsturunun laminar axın 
üçün də doğru olduğunu qəbul etdiyimizdən irəli gəlir. 

Re-un böyük qiymətlərində qərarlaşmış hərəkət zamanı ətalət 
qüvvələri özlülük qüvvələrindən çox böyük olduqda Frud parametri 
sabit qiymət alır və özlü mayennin hərəkətini iki parametr Eu və Re 
xarakterizə edir.  

Qərarlaşmamış hərəkət üçün isə əlavə olaraq yeni ölçüsüz bir 
parametr də meydana çıxır. 



 461 

Qərarlaşmış hərəkətdəki ətalət qüvvələrinin qərarlaşmamış 
hərəkətdəki əlavə ətalət qüvvələrinə olan nisbəti Struxal parametri 
adlanır. Buna homoxronluq (eynivaxtlılıq) parametri də deyilir və 
belə ifadə olunur: 

L
T

T
L
L

Sh 3

22

. 

Struxal parametri böyüdükcə hərəkət qərarlaşmış hərəkətə 
yaxınlaşır və zamanın sonsuz qiymətində. Yəni Sh=  olduqda 
hərəkət qərarlaşmış olur. Deməli, özlü mayelərin qərarlaşmış 
hərəkətini üç, qərarlaşmamış hərəkətini isə dörd ölçüsüz parametr 
xarakterizə edir. 

 - teoremdən istifadə edərək, hadisəni xarakterizə edən əsas 
ölçüsüz parametrləri aşkara çıxartmaq olar. Bu teoremə əsasən  n+1 
sayda kəmiyyətlər arasındakı əlaqə bu kəmiyyətlərdən təşkil olunmuş 
n+1-k  sayda ölçüsüz parametrlərlə ifadə oluna bilər. Burada k əsas 
ölçülü kəmiyyətlərin sayıdır. 

Fərz edək ki, ölçü vahidinə makik olan a kəmiyyəti, bir-birindən 
asılı olmayan və ölçü vahidinə malik naaaa ,,,, 321  
kəmiyyətlərindən asılıdır: 

naaaaaa ,,,, 321  . 
Onda ölçüsüz parametrlər belə ifadə olunur: 

km
k

mm aaaa ,,21
21  

kq
k

qqq
kn aaaaa ,,321

32111  
Burada kk qqqqmmmm ,,,,,,,,, 321321  qüvvət üstləri elə 

seçilir ki, kn 121 ,,,,  parametrləri ölçüsüz şəkildə alınsın. 
Aşağıdakı misallara baxaq. 
Tutaq ki, yerin mərkəzindəki təzyiqi qiymətləndirmək lazımdır. 

Bu təzyiqi tapmaq üçün məlum olan kəmiyyətlər aşağıdakılardır: 
yerin kütləsi 27106M q, onun radiusu 8104,6R sm; ağırlıq 
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qüvvəsinin yer səthindəki təcili 2R
M

g ; burada 8107,6   

2

3

sanq
sm  olub, qravitasiya sabitidir. 

Aydındır ki, yer üçün qüvvə və sahə vahidlərinə malik olan 
xarakter kəmiyyətlər uyğun olaraq Mg və 2R -dır. Onda yerin 
mərkəzindəki xarakterik təzyiq 

                                       
2

22 R
M

R
Mg

p                       (VII.1) 

olur. İfadəni ölçülər nəzəriyyəsinə əsasən təyin edək. Bu halda fiziki 
kəmiyyətlər: p ( 21 sansmq ), kütlə M (q), radius R (sm), qravita-
siya sabiti 213 sanqsm . Burada əsas ölçülü kəmiyyətlər kütlə, 
uzunluq və zamandır. 
 Deməli. Burada bir ölçüsüz kəmiyyət alınmalıdır (doğrudan da 
4-3=1 olur), yəni: 

pRM . 
 Bu kəmiyyət, əsas ölçülü kəmiyyətlərin üstləri sıfra bərabər 
olduqda ölmüsüz olur. Həmin şərti ödəyən 03 ;   

01  və    022  tənlikləridir. Buradan 1 ;   
2  və  4 olur. Beləliklə,  

142 pRM  
olur. 
 Nəhayət, yerin mərkəzindəki təzyiqi qiymətləndirmək üçün 
aşağıdakı ifadəni alırıq: 

                                           
2

2
1

R
M

p                               (VII.2) 

(VII.1) və  (VII.2) ifadələrinin müqayisəsindən 1alınır. Beləlik-
lə,  

barMsmnp 14/1014
104,6

106107,6 212
2

8

27
8  
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 Geofiziklərin ölçmə işləri göstərir ki, yerin mərkəzindəki təzyiq 
təxminən 4 Mbar olmalıdır. Deməli, yerin mərkəzindəki təzyiqi 
qiymətləndirdikdə dörd dəfədən çox səhv etdiyimizə baxmayaraq 
həqiqətə yaxın qiymət aldıq. 
 Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər fiziki kəmiyyətin hesablanan 
təxmini qiymətinin onun həqiqi qiymətinə olan nisbəti 10-dan az 
olarsa, belə təxmini hesablama faydalı sayıla bilər. 
 Ölçülər nəzəriyyəsinin klassik məsələsi sayılan atmosferdə 
güclü “nöqtəvi” partlayış məsələsinə baxaq. Bu məsələ akad. 
L.İ.Sedov tərəfindən  həll edilmişdir. Həmin məsələdə zərbə 
dalğasının hərəkət qanunu və zərbə təzyiqi öyrənilir. Hadisəni 
xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər: partlayış enerji E( 22 sansmq ), 
atmosfer sıxlığı 3smq , zərbə dalğasının partlayış mərkəzindən 
olan məsafəsi r (sm) və uyğun zaman anı t (san) hesab edilir. Bu 
halda da bir ölçüsüz kəmiyyət alınar: 

trE , 
və ya - teoremə əsasən alırıq: 

                                             25tr
E                                    (VII.3) 

 Buradan zərbə dalğasının hərəkət tənliyini yazmaq olar: 

;5
25

1

t
E

br         5
1

b . 

 Təkcə bir partlayış aparmaqla E və  məlum olduqda  b –ni 
tapmaq olar. Bundan başqa, zərbə dalğasının yaratdığı təzyiqi də 
qiymətləndirmək olar. Bunun üçün (VII.3) ifadəsindən E –ni tapıb, 
onu r radiuslu kürənin həcminə bölsək, enerjinin t anındakı sıxlığının 
təxmini qiymətini alarıq. Bu kəmiyyətin ölçüsü 23 // smnsmepq  
olacaqdır. Deməli, həmin dalğa zərbəsinin yaratdığı təzyiqi 
xarakterizə edəcəkdir: 
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5
65

2

34
3

t
E

b
p . 

 Bu məsələnin qoyuluşundan istifadə edərək, quyudibindəki 
partlayış nəticəsində zərbə dalğasının hərəkət qanununu öyrənmək və 
zərbə dalğası təzyiqini qiymətləndirmək olar. 
 Atom partlayışına güclü “nöqtəvi” partlayış kimi baxmaq olar. 
Bu halda böyük enerji E ayrılır. Partlayış mərkəzindən güclü zərbə 
dalğası yayılır. Zərbə dalğasının yayılmasını xarakterizə edən r  
kəmiyyəti enerjidən, zamandan və havanın başlanğıc sıxlığından 
asılıdır. 

0,,tEfr  
və ya  - teoreminə əsasən 

 
5
1

0

2Etr                                  (VII.4) 

 Bu ifadədən görünür ki,  - ni tapmaq üçün zərbə dalğasının 
istənilən zaman anında yayılma radiusunu müəyyən etmək lazımdır. 

Alınan nəticələr rlg
2
5  və tlg  koordinatlarında düz xətlə ifadə olun-

malıdır. Doğrudan da 

tlgCElg
2
5rlg

2
5 5

1
5
1

 

Bunu C.Teylor təsdiq etmişdir. Bu məqsədlə o, nüvə təcrübələri 
zamanı yaranan kürənin yayılması haqqında kinofilmdən istifadə 
etmiş və   -nin vahidə yaxın olduğunu göstərmişdir. 
  (VII.4) asılılığını bildikdən sonra partlayış enerjisini tapmaq 
olar. C. Teylora görə bu enerji  epq10E 20   olmuşdur. 
 Lay təzyiqinin bərpa vaxtını aşağıdakı kimi qiymətləndirmək 
olar. Tutaq ki, quyunun debiti Q və bu debitə uyğun depressiya p    
- dir. Aydındır ki, t bərpa müddətində 0Q  və 0p olmalıdır. 
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 Qəbul etmək olar ki, t bərpa müddəti ərzində quyunun debiti 
2
Q  

və depressiya 
2
p  olur. 

 t bərpa müddətində təzyiqin artması hesabına quyudibi zonada 

phRR
2
1 *2

1
2
2  həcmi yaranacaq və bu həcmi tQ

2
1 qədər maye 

dolduracaqdır. Buna əsasən yaza bilərik: 

Qt
2
1phRR

2
1 *2

1
2
2  

və ya  

1

2

*2
2

R
Rln

pkh2phR . 

1

2
*2

2

R
Rln

k2
Rt . 

 Deməli, bərpa vaxtının dəyişməsi  t  
k

R *2
2  həddində olmalı- 

dır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ifadəni ölçülər nəzəriyyəsi əsasında 

da almaq olar. Doğrudan da bərpa vaxtı   2
* R,,ktt           

olmalıdır. Ölçülər nəzəriyyəsinə əsasən yaza bilərik:  

32
1

x
2

x8
x

Rkt . 

Buradan: 
1x1  

0xx 21  
0xx2x4 321 . 
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Bu tənliyi həll edib alarıq: 1x1 ;   1x2 ;     3x3 . 

t  
k

R *2
2  

 Eyni mahiyyətli iki fiziki hadisənin oxşar olması üçün onları 
xarakterizə edən əsas ölçüsüz parametrlərin bərabər qalması zəruri və 
kafi şərtdir. 
 Əsas ölçüsüz parametrlərin bərabərlik şərti əsasında modeldə 
baş verən prosesin xarakteristikalarından naturadakı xarakteristika-
larına keçmək olar. Konkret məsələlərin həllində aşağıdakı çətinliklər 
meydana çıxır: 1) verilmiş hadisəni xarakterizə parametrlərin 
hamısının məlum olmaması; 2) bu parametrlərdən hadisəni daha çox 
müəyyənləşdirən parametrlərin düzgün seçilməsi; 3) praktiki olaraq 
modelin və naturanın qəbul edilmiş parametrləri əsas ölçüsüz 
parametrlərin bərabərliyini təmin etməsi. Bu halda natura ilə modelin 
oxşarlığı təxmini olur. Belə modelləşdirməyə təxmini modelləşdirmə 
deyilir.  Konkret məsələnin qoyuluşundan asılı olaraq təxminilik 
müxtəlif olur. 

 
§ 2. Neftin su ilə sıxışdırılma prosesinin  

modelləşdirilməsi 
 

 Neftin su ilə sıxışdırılma prosesini laboratoriya şəraitində 
(modeldə) öyrəndikdə bu prosesin natura şəraitinə dəqiq və ya nə 
dərəcədə təxmini uyğun olduğunun müəyyən edilməsi mühüm 
məsələlərdən biridir. Bu məsələni tədqiq etmək üçün aşağıdakı 
diferensial tənliklər sistemindən istifadə etmək olar: 

t
s

k
m

2
pp

x
f

x
snk

n ,                        (VII.5) 

t
s

k
m

2
pp

x
f

x
ssk

s                           (VII.6) 
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Burada   

k
pk

f nn
n  və  

x
pk

f ss
s   uyğun olaraq neft və su üçün faza 

keçiriciliyi; n  və s   - uyğun olaraq neft və suyun özlülüyü; k – 
məsaməli mühitin mütləq keçiriciliyi; m – məcaməlik əmsalı; ss   - 

məsaməli mühitin su ilə dolma əmcalı; sn pp
2
1p  - orta təzyiq;     

0ppp sn - kapillyar təzyiq; t – zaman; x – koordinatdır. 
 Sərhəd şərtləri aşağıdakı şəkildə verilə bilər: 

a) sıxışdırma prosesi verilmiş təzyiqlər fərqində aparıldıqda  
                                      tptptp 21                               (VII.7)   
və b) sıxışdırma prosesi verilmiş sərfdə aparıidıqda 

             
2
pp

x
f

2
pp

x
fkt k

s

sk

n

n
sn , (VII.8) 

burada tp1  və tp2  - modelin başlanğıc və son kəsiklərindəki 
təzyiq; tp  - verilmiş təzyiqlər fərqi; n və s  uyğun olaraq neft və 
suyun sərfi; t  -verilmiş sərfdir. 
 (VII.5) və (VII.6) diferensial tənliklərini, habelə  (VII.7)  və 
(VII.8) sərhəd şərtlərini ölçüsüz kəmiyyətlərlə ifadə edək. Bu 
məqsədlə yuxarıdakı tənlikləri uyğun xarakter kəmiyyətlərə: 
məsaməli mühitin L uzunluğuna,  0p  başlanğıc təzyiqlər fərqinə və  

0t  zamanına bölək və ya vuraq. Onda (VII.5)  və (VII.6) diferensial 
tənlikləri aşağıdakı şəklə düşər: 

                        s

00

2
n

0

kk
n

s
ptk

mL
p

p
2
ppf 0             (VII.9) 

 

                      s

00

2
s

0

kk
s

s
ptk

mL
p

p
2
ppf 0             (VII.10) 

burada  
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op
pp ;       

ok

k
k p

pp ;        
L
x ;         

ot
t . 

Sərhəd şərtlərinin ölçüsüz ifadələri 

                                  
021

21

p
tp

0p0p
tptp .                         (VII.11) 

t
kp

L
p

p
2
ppf

p
p

2
ppf

0

0n

0

kk
s

s

n

0

kk
n

00 (VII.12) 

şəklində olacaqdır; burada 0   - başlanğıc sərf; 
 Aydındır ki, (VII.9) və (VII.10) diferensial tənlikləri, (VII.11) 
və (VII.12) sərhəd şərtləri həm laboratoriya şəraitində (modeldə),  
həm də naturada aparılan sıxışdırma prosesini xarakterizə edir. 
Deməli, sıxışdırma prosesini xarakterizə edən (VII.9) və (VII.10) 
diferensial tənliklərinin, eləcə də (VII.11) və (VII.12) sərhəd 
şərtlərinin modeldə və naturada eyni olması üçün uyğun hədlər 
qarşısındakı əmsalların eyni olması, habelə bu ifadələrə daxil olan 
ölçüsüz kəmiyyətlərin və sabit əmsalların bərabər olması kafidir. 
 Beləliklə, modeldə və naturada gedən sıxışdırma prosesləri 
aşağıdakı şərtlər daxilində oxşar ola bilər: 

                                     
nat0

k

mod0

k

p
p

p
p

0                           (VII.13) 

                                   
nat00

2
n

mod00

2
n

pkt
mL

pkt
mL                    (VII.14) 

                                   
nat0

0n

mod0

0n

kp
L

kp
L                     (VII.15) 

                                             natnmodn ff                             (VII.16) 
                                             natsmods ff                              (VII.17)     

                                            
nats

n

mods

n                         (VII.18)          
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natk

k

modk

k

00
p
p

p
p                       (VII.19) 

                                            
nat0mod0 p

p
p
p                     (VII.20) 

                                                
nat0mod0

                    (VII.21) 

 Oxşarlıq şərtlərini tamamlamaq məqsədilə kapillyar təzyiqin 
ifadəsindən istifadə edək: 

                                               

m
k

cos2pk                            (VII.22) 

 (VII.22) ifadəsinə əsasən model və natura üçün 
                                              natmod mm                             (VII.23) 
                                                natmod                              (VII.24) 
şərtləri də yazılmalıdır. 
 İndi isə alınmış oxşarlıq şərtlərinə baxaq. (VII.22) ifadəsini  

                                          sk s

m
k

p                               (VII.25) 

şəklində yazaq. (VII.23) və (VII.24) şərtləri ödəndikdə model və 
natura üçün ss  funksiyası eyni olur. 
 ss -nin verilmiş qiymətində (VII.25) ifadəsini (VII.13) – də 
yerinə yazsaq, (VII.13) oxşarlıq şərti 

                                

natmod m
kp

m
kp

                     (VII.26) 

şəklinə düşər. Bu kompleksi  1  ilə işarə edək. 
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 Məlum təcrübələr göstərir ki, nf  və sf  faza keçiricikləri 

məsaməli mühitin su ilə dolmasından və ölçüsüz 
gradpk

   

parametrindən asılıdır. Bu kompleksi 2  ilə işarə edək.  
 Deməli,  (VII.14) - (VII.15) və (VII.16) - (VII.17) oxşarlıq 
şərtləri 

                               
natmod

gradpkgradpk
                   (VII.27) 

olduqda ödənilə bilər. 
 Bundan başqa. (VII.18) və (VII.19) şərtləri maye və məsaməli 
mühitin fiziki xassələrini xarakterizə edən ölçüsüz parametrlərdir; 
(VII.20) və (VII.21) şərtləri isə sərhəd şərtlərinin oxşarlığını göstərir.  
 Bütün oxşarlıq şərtlərini praktiki olaraq realizə etmək mümkün 
olmur. Ona görə də təxmini modelləşdirmədən istifadə olunur. 
 Neftin su ilə sıxışdırılma prosesini öyrəndikdə (VII.13)  şərtini 
praktiki realizə etmək çətinlik törədir. (VII.13) şərti (VII.22) və 
(VII.27) ifadələrini nəzərə aldıqda  

                                           
nat

2

mod

2

k
L

k
L                           (VII.28) 

şəklinə düşür. Doğrudan da (VII.28) şərtini realizə etmək mümkün 
deyildir; çünki bu halda modeldə keçiricilik olduqca kiçik alınır. 

 Qeyd edək ki, 
0

0

p
pk    naturada çox kiçik olur. Bu halda (VII.5) 

və (VII.6) tənliklərində kapillyar təzyiqi nəzərə almasaq, yəni 

sıxışdırma prosesinin 

m
kp

  parametrlərindən asılı olmadığını 

qəbul etsək, kapillyarlıqla əlaqədar olan yeganə ölçüsüz parametr 

gradpk
   olacaqdır.  



 471 

 Beləliklə, təxmini oxşarlıq, (VII.13) şərtinin nəzərə alınmaması, 
(VII.21) şərtinin ödənilməsi və modeldə ümumi təzyiqlər fərqinin 
kapillyar təzyiqdən böyük olması nəticəsində alınır. 
 Tutaq ki, orta kapillyar təzyiq modeldə təzyiqlər fərqinin 0.1 
hissəsini təşkil edir. Deməli, 01,0pk  MPa  olduqda 1,0p Mpa       
olmalıdır. Onda 310k mkm2 , 025,0  N/m  və təzyiq qradiyenti 

210pgrad   MPa/m  olarsa,  
6

2 105,2
pgradk

 

 Əgər modeldə 2  parametrini saxlasaq, onda k keçiriciliyinə 
malik modelin uzunluğu (bu modeldə lay mayeləri hərəkət etdikdə) 

m10
gradp

p
L

nat

mod
mod . 

 Bu halda da yeni çətinlik, laboratoriya şəraitində 10 m uzunlu-
ğunda modelin qurulması çətinliyi meydana çıxır. 
 12 m –lik modeldə aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, neftin su 
ilə sıxışdırılma prosesində təxmini oxşarlığı təmin edən ölçüsüz 
parametrlər kimi 1  və 2 götürmək olar. Belə ki, sıxışdırılma 
prosesini tədqiq etdikdə modeldə və naturada 1  ədədinin dəqiq 
bərabər olmasını gözləməmək olar. Bundan başqa, 1  və 2  ədədləri 
avtomodel qiymətlərə malikdir. Təxmini olaraq avtomodellik 
sərhədində sementlənməmiş hidrofil qumlar üçün  5,01  və  

6
2 105,0 olur. 

 Bu şərtlərdən istifadə edərək sıxışdırılma prosesini öyrənmək 
üçün kiçik modellərdə qoyulan təcrübələrdə təxribi oxşarlığı təmin 
edən parametrləri tapa bilərik. 
 Ən kiçik təzyiq fərqi aşağıdakı ifadədən tapıla bilər: 

                                         

m
k

p
*
1

min                                (VII.29) 
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 Modelin ən kiçik uzunluğunu hesabladıqda nəzərdə tutaq ki, 
*
2 ədədinin müəyyən qiymətindən sonra sıxışdırma prosesi avtomo-

del xarakter daşıyır. Onda təcrübələrdə 

                                           *
2

modminpk
L                           (VII.30) 

ödənılməlidir. Buradan 

                                           min
*
2 pkL                                (VII.31) 

alınır. 
 (VII.29) ifadəsini (VII.31) ifadəsində yerinə yazsaq alarıq: 

kmL *
1

*
2

min . 

 Sementlənməmiş və zəif sementlənmiş qumlar üçün 5,0*
1    

və 6*
2 105,0   olduğunu bilərək: 

km10L 6
min  

tapırıq. (VII.33) ifadəsindən görünür ki, modelin ən kiçik uzunluğu 
məsaməli mühitin keçiriciliyindən və məsaməlilik əmsalından 
asılıdır. 
_________ 
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