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HAVA GƏMİSİNİN ELEKTRİK QİDA MƏNBƏLƏRİNİN 

PARAMETRLƏRİNƏ NƏZARƏT SİSTEMİNİN TƏHLİLİ 

 

İ.M. İSMAYILOV
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Aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, aviasiyada baş verən bir çox qəzalara səbəb olan amillərdən biri 

hava gəmisinin (HG) elektrik təchizatı sistemində (ETS) yaranan müxtəlif xətalar və nasazlıqlardır. Bununla bağlı olaraq, 

müasir HG-nin ETS-nin, onun mövcud nəzarət və idarəetmə altsistemlərinin təhlili aparılmış və təhlilin nəticəsi olaraq 

sistemin elektrik parametrlərinə nəzarət edilməsi üçün yeni üsul təklif edilmişdir. Məqalədə HG-nin ETS-nə yeni nəzarət 

üsulunun tətbiq olunması məqsədi ilə sistemin digər bort avadanlıqları ilə nəzərdə tutulan qarşılıqlı əlaqəsinin yaradılmasının, 

həmçinin emal olunmuş məlumatın yerüstü texniki xidmət mərkəzinə çatdırılmasının ümumi struktur sxemi təqdim edilmişdir. 

Bu istiqamətdə məqalədə HG-nin elektrik sisteminə aid daha çox məlumatın yerə ötürülməsi üçün hava gəmisinin rabitə 

sistemi olan ACARS-dan (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) istifadə olunması məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir. Yeni nəzarət üsulunun tətbiqi, əlavə informasiya mübadiləsi ilə yüklənmiş pilotun hər hansı səhvə yol verməsinin 

qarşısının alınmasını təmin etməkdir. Aparılan araşdırmalar əsasında bu üsulun tətbiqinin geniş şərhi verilmiş, HG-nin elektrik 

təchizatı sisteminin etibarlı işinin təmin edilməsi və onun yüksəldilməsi yolları əsaslandırılmışdır. Nəticədə, belə qənaətə 

gəlmək olar ki, hava gəmilərinin elektrik təchizatı sisteminə yeni nəzarət üsulunun tətbiqinin həyata keçirilməsi ilə aviasiya 

sahəsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik uçuşların təhlükəsizliyinin yüksəldilməsinə nail olmaq olar.  

 

Açar sözlər: uçuşun təhlükəsizliyi, elektrik təchizat sistemi, qida mənbələri, nasazlıq, nəzarət üsulu. 

 

 
Giriş. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində müşahidə olunmuşdur ki, son zamanlar aviasiya 

sahəsində baş verən bir çox aviaqəzaların səbəbi HG-nin elektrik qida sistemlərində yaranan 

nasazlıqlardır. Müasir HG-də elektrik avadanlıqlarının mühüm rolu məlumdur və məhz bu səbəbdən də 

bu sistemlərin etibarlı işinin təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Nəzərə alsaq ki, texniki 

xidməti düzgün aparılmayan sistemlərdə xətaların yaranma riski artır. Məlumdur ki, HG-nin elektrik 

sisteminin etibarlılığı bu sistemin elektrik parametrlərinə mövcud nəzarət üsullarının tətbiqi əsasında 

təmin olunur. Elmi araşdırmalara uyğun olaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, HG-nin etibarlı iş 

fəaliyyətinin təmin olunmasını və onun yüksəldilməsini yerinə yetirmək üçün yeni nəzarət üsulunun 

işlənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəzərdə tutulan bu üsulun əsasını, həmçinin yerüstü heyət 

tərəfindən uçuş müddəti ərzində HG-nin elektrik sisteminin parametrlərinə nəzarət təşkil edir [1].  

İşin məqsədi. HG-nin təhlükəsiz uçuşunun təmin edilməsini əsas götürərək, aparılmış 

tədqiqatlar əsasında hava gəmisi üçün əhəmiyyət kəsb edən elektrik sistemlərinə yeni nəzarət üsulunun 

tətbiqi ilə bu sistemlərin etibarlılığının artırılması və nəticədə uçuşların təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsidir. HG-nin elektrik qida mənbələri haqqında məlumatın böyük həcmini nəzərə alaraq, yeni 

nəzarət üsulunun tətbiqi nəticəsində əlavə informasiya mübadiləsi ilə yüklənmiş pilotun hər hansı səhvə 

yol verməsinin qarşısının alınmasını təmin etmək olar.  
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1. Hava gəmisinin elektrik təchizatı sistemlərinin müasir problemlərinin təhlili. HG-nin 

bort avadanlıqlarının uçuş zamanı elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi ETS vasitəsilə yerinə yetirilir. 

HG-nin ETS-nin elektrik parametrlərinin düzgün olması, uçuşun idarə olunmasında xüsusi əhəmiyyətli 

olan sistemlərin etibarlı və düzgün iş fəaliyyətinin yerinə yetirilməsində əsas rol oynayır. Hava 

gəmilərinin uçuşların təhlükəsizliyinin azalmasına elektrik təchizatı sistemində yaranan nasazlıqların 

səbəb olduğu müəyyən edilmişdir [2].  

  Araşdırmalara görə, Fransanın Airbus, İngiltərənin Rolls Royce və Almaniyanın Siemens 

şirkətləri, "E-Fan X" adlı ortaq layihə çərçivəsində İngiltərə Aviasiya şirkətinin istehsal etdiyi British 

Aerospace 146 (BAe) regional sərnişin təyyarəsinə 3 reaktiv mühərriklə birlikdə 1 elektrik mühərrikinin 

də əlavə edilməsini planlaşdırırlar. Avropa Birliyinin aviasiya ilə əlaqəli karbon tullantılarının 

azaldılması tələblərinə cavab vermək üçün bu şirkətlər hazırladığı layihə çərçivəsində 2020-ci ildə sınaq 

uçuşlarına başlamağı və planlaşdırılan təyyarənin 2025-ci ildə istifadəsini hədəfləyirlər. Almaniyanın 

Frankfurt şəhərində keçirilən konfransda bu layihəni elan edən şirkət nümayəndələri, aviasiyada yalnız 

elektriklə işləyən təyyarənin istehsal edilməsinin effektiv olmayacağını bildirdi, səbəb kimi isə elektrik 

mühərrik batareyalarının ağır olmasını və onların soyudulması üçün müəyyən avadanlıqların 

istifadəsinə ehtiyac olduğunu göstərdi. Layihədə elektrik mühərrikini qidalandıracaq generatorun Rolls 

Royce şirkəti tərəfindən hazırlanacağı bildirildi. Həmçinin aviasiya yanacağı ilə işləməsi planlaşdırılan 

generatorun mühərrikə ötürmədiyi artıq enerjinin təyyarənin ön və arxa hissələrində olan batareyalarda 

saxlanılması və enmə-qalxma zamanı istifadə edilməsi qeyd edildi [3-5]. 

  2006-ci ildə türk hava yollarının İstanbul-Dənizli istiqamətində hərəkət edən TK236 nömrəli 

B737 sərnişin təyyarəsi generator nasazlığına görə uçuşdan bir müddət sonra Atatürk hava limanına 

qayıtmalı olmuşdu. Atatürk hava limanında nasazlığı aradan qaldırılan təyyarə daha sonra Dənizliyə 

hərəkət etmişdi [6]. 

2. Hava gəmisinin elektrik qida mənbələrinin parametrlərinə nəzarət sisteminin təhlili. 

HG-nin bort ETS-i elektrik avadanlıqlarını tələb olunan keyfiyyətdə elektrik enerjisi ilə təmin etmək 

üçün təyin olunmuşdur. Bort avadanlıqlarının və sistemlərinin qidalanması üçün hal-hazırda 27V sabit 

gərginlikli, 400 Hs tezlikli birfazalı və üçfazalı neytrallı 115/200V dəyişən gərginlikli, bir sıra şərq UA-

larında 400 Hs tezlikli üçfazalı neytralsız 36V gərginlikli (Boeing, Airbus təyyarələrində 28V dəyişən 

gərginlikli) elektrik enerjisi tətbiq olunur. Təyyarə və helikopterlərin bortunda istifadə olunan 

generatorların ümumi gücü 20 kVA-dan bir neçə yüz kVA-lara qədər olur. Bort sistemləri üçün sabit 

cərəyanın hasil edilməsi hava gəmisinin transformator-düzləndirici bloku ilə təmin olunur. 

Transformator-düzləndirici blok 115 V dəyişən gərginlikli elektrik enerjisini 28 V sabit gərginlikli 

elektrik enerjisinə çevirir. Hava gəmisinin sabit və dəyişən cərəyanlı elektrik enerji sistemlərində hər 

hansı bir imtina baş verdikdə, vacib olan sistemlərin elektrik enerjisi ilə təmin olunması akkumulyatorlu 

ehtiyat elektrik sistemi vasitəsilə yerinə yetirilir [4]. Müasir təyyarələrdə elektrik qida mənbələrinin 

parametrləri cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 1.  

Müasir təyyarədə qida mənbələrinin parametrləri 

 Giriş Çıxış Faza Güc 

Statik Invertor 24 VDC 
115 VAC 

400 Hs 
1 1 kVA 

Transformator/Düzləndirici 

(Transformer/Rectifier-TR) 
115 VAC 28 VDC   

Daxili intiqallı generator (Integrated 

drive generator-IDG) 
115 VAC 400 Hs 3 90 kVA 

Köməkçi güc qurğusunun generatoru 

(Auxiliary power unit generator-APU) 
115 VAC 400 Hs 3 90 kVA 

Qəza turbini (Ram air turbine-RAT) 115 VAC 400 Hs 3 5 kVA 

 

Elektrik enerjisinin mövcud mənbələrdən lazımi sistemlərə ötürülməsini təmin etmək üçün 

elektrik enerjisinin paylanması sistemi nəzərdə tutulmuşdur və enerjinin paylanması şinlər vasitəsilə 
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(şəkil 2) yerinə yetirilir. HG-nin dəyişən cərəyan istifadə edən sistemlərinin qidalandırılmasını əsasən 

115 V dəyişən cərəyan şini təmin edir. Sabit cərəyan enerjisi tələb edən sistemlərini isə 28 V sabit 

cərəyan şini qidalandırır.  

HG-nin mühərrikindən hərəkətə gətirilən generatorun çıxış tezliyinin sabit saxlanılması üçün 

sabit dövrlər intiqalından (CSD-Constant speed drive) istifadə edilir. Daxili intiqallı generatorlar (IDG-

Integrated drive generator) və köməkçi güc qurğusunun generatorunu (APU-Auxiliary power unit) 

avtomatik idarə etmək və mühafizəsini yerinə yetirmək üçün generator idarəetmə blokları (GCU-

Generator control unit) istifadə edilir.  

Köməkçi güc qurğu-

sunun generatoru (APU) 

mühərrikin generatorları 

kimi eyni xarakteristikaya 

malikdir. Uçuşda və yerdə 

HG-nin elektrik enerjisi ilə 

qidalandırılmasını və həm-

çinin hər hansı generatorun 

əvəz edilməsini yerinə ye-

tirir.  

HG-nin elektrik pa-

rametrlərinə nəzarət edil-

məsi üçün həm də, məlu-

matların ünvanlanması və 

ötürülməsi üçün hava gə-

milərinin rabitə sistemi 

(ACARS-Aircraft 

Communication Addressing 

and Reporting System) isti-

fadə olunur. ACARS sistemi 

çox yüksək tezlikli (VHF-Very High frequency) rabitə və ya peyk rabitəsi vasitəsilə təyyarə sistemləri 

və yer sistemləri arasında simvol yönümlü məlumatların ötürülməsinə imkan verən sistemdir. ACARS 

sistemi vasitəsilə əldə olunan mesajlar əsasən iki istifadəçiyə xidmət edir: Hava hərəkətinin 

idarəedilməsi (ATC-Air traffic control) rabitəsi və aviaşirkətlərin əməliyyatına nəzarət (AOC-Airline 

Operational Control) rabitəsi.  

Aparılmış araşdırmalar əsasında HG-nin elektrik qida mənbələrinin parametlərinə nəzarətin 

artırılması üçün yeni nəzarət üsulu təklif edilir. Elektrik qida mənbələrinə nəzarətin artırılması məqsədi 

ilə nəzərdə tutulur ki, ümumi blok yaradılsın və müəyyən zaman intervalı ilə nəzərdə tutulan blok 

mövcud nəzarət sistemlərindən alınan məlumatla birlikdə özünün ölçdüyü məlumatları müqayisə etsin, 

habelə bu blokun bort avadanlıqları ilə müqayisəli şəkildə işləyərək, həmin məlumatları yerüstü 

məntəqəyə ötürmək xüsusiyyətinə malik olması nəzərdə tutulmuşdur. 

Məqalədə yeni nəzarət üsulunun yerinə yetirilməsi üçün ACARS sistemindən istifadə edilməsi 

nəzərdə tutulur və nəticədə HG-nin elektrik sisteminə aid olan məlumatın daha çoxunun yerə ötürülməsi 

mümkündür. Bu mesaj identifikasiya üsullarından istifadə etməklə hava yolları şirkətinin texniki bazası 

tərəfindən təyyarənin real vaxt məlumatlarının əldə edilməsi üçündür. Beləliklə, əvvəlcədən HG uçuşda 

olan zaman onun elektrik problemlərinin aşkarlanması və buna uyğun həll yolunun araşdırılması, hava 

gəmisi yerdə olduğu zaman texniki xidmətin gözləmə müddətinin azaldılması və səmərəliliyinin 

artırılması mümkün olur. Təklif edilən nəzarət və müqayisə blokununun qarşılıqlı əlaqəsinin struktur 

sxemi şəkil 3-də göstərilmişdir.  

  Bu sxemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sxemin sol tərəfində verilən bloklar (yerüstü gücə 

nəzarət qurğusu, qəza generatorunun idarə bloku, transformator düzləndiricisi, essential TRU, 

akkumlyatorun yükünün məhdudlaşdırıcısı) məlumatı generator nəzarət blokuna ötürür. Qida 

mənbələrinin parametrlərinə nəzarət qurğusunun vəzifəsi məlumatı rəqəmsala çevirərək, çoxfunksiyalı 

idarəetmə və indikasiya qurğusunun (MCDU-Multi-function control display unit) monitorunda əks 

etdirməkdir. Qida mənbələrinin parametrlərinə nəzarət və müqayisə sistemi əvvəllər rəqəmsal çevirici 

 
 

Şək. 2. Hava gəmisinin elektrik qida mənbələrinin ümumi sxemi 
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rolunu oynayırdı. Hal-hazırda o sadəcə rəqəmsal çevirici deyil, həm də ona müqayisə funksiyası əlavə 

olunub. Köhnə blokun daxilində ona dəyişiklik edilmir, sadəcə müqayisə funksiyası əlavə olunur. Təklif 

edilən sxemdə isə sol tərəfdə yerləşən bloklardan verilən məlumatlar generator nəzarət bloku ilə yanaşı 

əlavə etdiyimiz interfeys və xətaları əks etdirən mərkəzləşdirilmiş bloka ötürülür və məlumatlar bu 

blokda yığılır. Məqsəd  ondan ibarətdir ki, əvvəlcə məlumat birbaşa qida mənbələrinə nəzarət blokuna 

və sonda MCDU monitoruna ötürülür. Hazırda isə bu məlumatlar həm generatora nəzarət blokuna, həm 

də interfeys və xətaları əks etdirən mərkəzləşdirilmiş bloka verilir və bu blok vasitəsi ilə məlumatların 

dəqiqliyi yoxlanılır. Daha sonra bu blokdan alınan nəticələr əvvəlki standart nəticələrlə müqayisə 

olunur, yəni məlumatların dəqiqliyi iki üsulla yoxlanılmış olur, həm mövcud olan üsulla, həm də təklif 

olunan üsulla. 

Nəzərdə tutulan üsulla nəzarət ikiqat artırılır və hava gəmisinin təhlükəsizliyinin təmin olun-

ması ilə bərabər aviasiyanın növbəti vacib şərtləri olan effektivlik və iqtisadi qənaət həyata keçirilir. 

Beləliklə, yerüstü məntəqə artıq uçuş zamanı baş vermiş hər hansı xətadan xəbərdar olduqdan sonra, 

texniki heyət hava gəmisinin enişindən sonra dərhal ona lazım olan texniki xidmətin göstərilməsinə 

hazır olur və nəticə etibarı ilə vaxta qənaət əldə edilmiş olunur. 

 
 

Şək. 3. Təklif edilən nəzarət və müqayisə blokununun qarşılıqlı əlaqəsinin struktur sxemi 

 

Nəticə. Aparılmış tədqiqatlar əsasında son zamanlarda HG-nin elektrik qidalanma sistemlərində 

yaranan nasazlıqların bir çox aviaqəzalara səbəb olduğu müşahidə edilir. HG-nin elektrik sistemlərinin 

etibarlılığının təmin edilməsi və yüksəldilməsi bu sistemin elektrik parametrlərinə düzgün və dəqiq 

nəzarət əsasında mümkün olur. Məqalədə müasir HG-nin elektrik təchizatı sisteminin təhlili aparılmış 

və bu sistemin elektrik parametrlərinə nəzarət olunmasını yerinə yetirmək üçün yeni nəzarət üsulu təklif 

olunmuşdur. Təklif edilən yeni nəzarət üsulu uçuş zamanı elektrik sistemlərinin parametrlərinə 

nəzarətin aparılmasını və bu məlumatların texniki xidmət mərkəzi tərəfindən qiymətləndirilməsini 

nəzərdə tutur. Aparılmış elmi araşdırmaların nəticələri əsasında yeni nəzarət üsulunun tətbiq ilə HG-nin 

elektrik sistemlərinin etibarlılığının artırılması təmin edilə bilər.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

И.М. ИСМАИЛОВ, Ф.А. МАХМУДЛУ, Ф.Б. РЗАЕВА 

 

Исследования, проводимые в представленной статье, показывают, что причиной целого ряда авиационных про-

исшествий стали неисправности и определенные ошибки в работе системы электрического питания воздушного суд-

на. В связи с этим были исследованы современные системы электрического питания воздушных судов. Был проведен 

анализ их систем контроля и управления и предложен новый способ контроля за электрическими параметрами. В 

результате проведенных научных исследований в статье описано создание сопряженного взаимодействия нового 

метода контроля системы электрического обеспечения воздушного судна с другими бортовыми системами, а также 

представлена структурная схема доведения до экипажа судна обработанных данных. Для передачи на землю объемно-

го количества информации, относящейся к электрической системе воздушного судна, использование системы связи 

воздушного судна ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) соответствует цели. Использова-

нием нового метода контроля можно предотвратить ошибки пилота, перегруженного потоком обмена информации. 

Кроме того, благодаря выявлению электрических проблем воздушного судна во время полета и соответствующему их 

решению становится возможным повышение эффективности технического обслуживания воздушного судна при его 

пребывании на земле. В итоге можно достичь повышения безопасности полетов путем внедрения нового метода кон-

троля над системой электроснабжения воздушных судов. 

 

Ключевые слова: безопасность полетов, система электрического обеспечения, источники питания, неис-

правность, система контроля. 
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Research indicates that aviation accidents of recent days are caused by various errors and malfunctions in aircraft 

power supply systems. Accordingly, analysis of power supply’s control and operation subsystems has been fulfilled and a new 

method of controlling the system's electrical settings has been proposed. As a result of scientific research, setting up a mutual 

link with onboard equipment for applying new methods to aircraft’s power supply and delivering general structure scheme of 

processed information to crew member have been introduced. In this regard, using the aircraft communication system ACARS 

(Aircraft Communication Addressing and Reporting System) is considered an appropriate way to transmit more information 

about the aircraft's electrical system to the ground. Likewise, applying this method prevents  pilot errors. A broad explanation 

is given about application of this method according to the research in this article, the application of the proposed new control 

method is justified to ensure the reliable operation of the aircraft power supply system and its improvement. Consequently, 

application of the new control method of aircraft power supply system achieves to increase flight safety. 
 

Key words : flight safety, power supply system, power sources, malfunction, control method. 
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ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ФРИКЦИОННОЕ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ В ПАРАХ ТРЕНИЯ ПРИ КРЕКИНГ-ПРОЦЕССЕ (часть I)   

 

А.Х. ДЖАНАХМЕДОВ
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, А.И. ВОЛЬЧЕНКО

2
, Д.А. ВОЛЬЧЕНКО

2
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Материалы статьи относятся к испытательной технике, используемой для исследования процессов трибокре-

кинга пар трения. Эти процессы сопровождаются выделением газопаровых смесей и воды, которые при высоких тем-

пературах, превышающих допустимую для материалов полимерных накладок, интенсифицируют водородный износ 

рабочих элементов пар трения.  

По результатам исследований трибокрекинга пятен контактов микровыступов металлополимерных пар тре-

ния оценена их энергонагруженность с учетом окислительно-восстановительных процессов, происходящих на рабо-

чих поверхностях. Установлены закономерности изменения динамического коэффициента трения в зависимости от 

энергонагруженности металлополимерных пар трения, подверженных воздействию электрических, тепловых и хими-

ческих полей. Показано, что трибокрекинг носит сложный трибохимический характер с выгоранием с поверхностного 

слоя полимерной накладки формальдегидной смолы. Этот процесс сопровождается выделением воды, водорода, кис-

лорода и других газовых смесей.   

 

Ключевые слова: испытательный стенд, процессы крекинга, изменение эксплуатационных параметров, соот-

ношение компонентов газовой среды, энергонагруженность, динамический коэффициент трения. 

 

 

Введение. Водородное изнашивание обусловлено интенсивным выделением водорода из 

полимерной накладки в результате возникновения трибокрекинга. При этом обеспечивается не-

прерывное поступление водорода в поверхностный слой стального элемента трения, его адсорб-

ция на поверхностях металлополимерных пар трения и диффузия в деформированный слой ме-

талла. Ее темп зависит от величины градиента напряжений, степенью деформирования и накоп-

ления водорода. Все это сопровождается особым видом разрушения поверхности, обусловлен-

ным одновременным увеличением количества зародышей микротрещин по всей зоне контакта 

[1, 2]. Для исследования этих явлений используют специальные испытательные стенды. 

Анализ литературных данных и постановка проблемы. Известен стенд для исследо-

вания процессов трения, который содержит корпус, держатель цилиндрического образца, привод 

вращения держателя цилиндрического образца, цилиндрический образец, контр-образец в виде 

вставки, приспособление для создания нормальной нагрузки между рабочими поверхностями 

цилиндрического образца и контробразца. Указанное устройство оснащено датчиками для опре-

деления величины силы трения в процессе испытаний [3, 4]. 

Такой стенд имеет существенный недостаток: недостаточность контролируемых пара-

метров. В процессе исследований на указанном стенде определяются только такие параметры, 

как величина износа и сила трения. Этой информации совершенно недостаточно для доскональ-
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ного изучения процессов, происходящих между микровыступами трущихся поверхностей и ис-

следования механизма разрушения поверхностных слоев в металлополимерных парах трения. 

Процессы с присоединением электронов, протекающие на микровыступах металлической 

поверхности, являющейся катодом, относятся к восстановительным, а процессы с потерей элек-

тронов, протекающие на микровыступах полимерной накладки (т.е. на анодах), – к окислитель-

ным. Окислительно-восстановительные процессы при электротермомеханическом фрикционном 

взаимодействии микровыступов пар трения относятся к сложным процессам. 

Исследование энергонагруженности пятен контактов микровыступов пар трения «ме-

талл-полимер» при электротермомеханическом фрикционном взаимодействии [5-8] показало, 

что электротеплопроводимость тонких пленок микровыступов управляется целым рядом факто-

ров, к которым относятся удельные нагрузки и динамический коэффициент трения. 

Трибология исследует связь между импульсными удельными нагрузками на микровы-

ступах пар трения «металл-полимер» и превращениями в верхнем слое полимерной накладки 

при их фрикционном взаимодействии. При этом возникает естественный вопрос: какие необхо-

димо приложить импульсные удельные нагрузки к микровыступам, чтобы минимизировать 

химические эффекты при электротермомеханическом фрикционном взаимодействии их пятен 

контактов? 

В [9] изложены представления об основных факторах, определяющих электронный 

транспорт в металлических пленках, толщина которых сравнима с длиной свободного пробега 

электронов проводимости. Дан анализ методов измерения электрического сопротивления тонких 

пленок в растворах электролитов. Особый акцент сделан на использовании метода поверхност-

ной проводимости для изучения адсорбции атомов водорода, кислорода, ионов раствора органи-

ческих соединений (в том числе с полным переносом заряда) и пленок проводящих полимеров. 

Рассмотрена специфика резистивных электродов как систем с распределенными параметрами.   

Для электрохимических систем сопротивление пленки чувствительно к изменению элек-

трического состояния поляризуемой поверхности (эффект электрического поля), а также к коли-

честву и состоянию адсорбированных частиц и к природе адсорбционной связи. Чтобы устано-

вить влияние частиц адсорбата на проводимость, вероятно, измерения необходимо проводить в 

условиях непостоянства электрического заряда пятен контактов микровыступов, который к кон-

цу электротермомеханического фрикционного взаимодействия становится максимальным. По-

этому в этих случаях необходимо осуществлять дистанционное переключение взаимодействую-

щих микровыступов поверхностей трения по схемам «металл-полимер» и «полимер-металл» для 

поддержания постоянным их электрического сопротивления [10]. 

В [11] выполнено трехмерное моделирование разрыва тонких пленок жидкости вслед-

ствие эффекта Марантони, находящихся на плоской смачиваемой твердой поверхности. Разрыв 

тонких пленок жидкости связан с изменением их поверхностного натяжения вследствие повы-

шения температуры, в результате чего возникают течения (термокапиллярный эффект). При 

этом установлено, что в пленке возникает расходящееся течение жидкости, приводящее к разры-

ву пленки в ее центре там, где температура максимальна.  

В [5] предложен метод промышленных исследований пар трения ленточно-колодочных 

тормозов буровых лебедок, направленных на  предотвращение выделения водорода из стальной 

поверхности обода шкива электрическим полем с одноименными положительными зарядами, 

которые ограничивают движение ионов водорода.  

В [12, 13] определены динамические коэффициенты трения при фрикционном взаимо-

действии пятен контактов поверхностей трения «металл-полимер». Однако не установлено вли-

яние на его величины крекинг-процесса верхнего слоя полимерной накладки. 

Постановка задачи. Следует решить проблему разработки стенда для исследования кре-

кинг-процесса верхнего слоя полимерной накладки и рассмотреть его влияние на основные экс-

плуатационные параметры пар трения тормоза. Основные вопросы статьи: общие принципы 

энергетических процессов в полях фрикционного взаимодействия пар трения тормозных 

устройств; конструкция и работа испытательного стенда для исследования крекинг-процесса в 

рабочем слое полимерной накладки; установление закономерностей влияния восстановительно-
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окислительных процессов на динамический коэффициент трения в паре трения «металл-

полимер»; особенности компьютерного моделирования энергонагруженности металлополимер-

ных пар трения тормозов. Следует также представить анализ результатов экспериментальных 

исследований. 

Цель работы – установление закономерностей и очередности фазовых переходов в ра-

бочих слоях пары трения «полимер-металл» для определения количества и состава выделившей-

ся газопаровой смеси и воды и их влияние на окислительно-восстановительные процессы на 

поверхностях взаимодействующих пар трения и на закономерности изменения динамического 

коэффициента трения. 

Общие принципы энергетических процессов в полях фрикционного взаимодействия 

пар трения тормозных устройств. Чтобы выяснить смысл совокупности понятий, рассмотрим 

каждый вид энергии как произведение двух величин: интенсивности (фактор интенсивного 

свойства) и емкости (фактор экстенсивного свойства). Так, механическая энергия определяется 

величиной Fdl, т. е. произведением силы на приращение пути; электрическая – Edq, т. е. произ-

ведением э.д.с. на количество переносимого электрического заряда; магнитная – Вdl, т. е. произ-

ведением магнитной индукции на намагниченность; объемная – PdV; поверхностная энергия – 

σdω, т. е. произведением поверхностного натяжения на изменение площади поверхности; потен-

циальная – mgdh; кинетическая – (υ
2
/2)dm; химическая – µdn, она определяет  изменение хими-

ческого потенциала по толщине вещества. Факторы интенсивности нередко объединяют под 

общим названием обобщенных сил, а фактор емкости называют обобщенным путем. Так, в слу-

чае механической энергии величина силы является множителем напряжения (так же, как р, σ, µ и 

т.д. в соответствующих видах энергии), а величина пройденного пути (т.е. изменения υ, ω, n и 

т.д.) показывает, в какой степени проявляется действие силы. 

Энергию в общем виде можно записать следующим образом: 

                                          dU = TdS – (Xdx + Ydy + …),                                              (1) 

где X, Y …. – факторы интенсивности; x, y … - соответствующие им факторы емкости. Если до-

пустить, что dx=dy=…=0, т.е. система не подвержена действию никаких внешних сил, то урав-

нение (1) примет вид: dU = TdS. В этом случае пары трения в тормозе разомкнуты. 

Факторы интенсивности являются потенциалами (Т – потенциал тепловой энергии; µ – 

потенциал химической энергии и т.д.), т.е. напряжениями действующего вида энергии. 

Каждый раз, когда две системы с различными потенциалами вступают во взаимодей-

ствие, происходит выравнивание потенциалов за счет изменения соответствующих факторов 

емкости. Так, давление выравнивается за счет изменения объема, температура – за счет измене-

ния энтропии и т.д. 

Классификация энергетических процессов и темпы их протекания в полях фрикционного 

взаимодействия пар трения тормозных устройств приведены на рис. 1. 

Величина  
jn,S,Vin/u  является химическим потенциалом (µi). Это справедливо для 

случая, когда происходит приращение внутренней энергии жидкой фазы трибосистемы при 

уменьшении массы поверхностного и приповерхностного слоя полимерной накладки при кре-

кинг-процессе на единицу при постоянной энтропии, а объем и массы компонентов накладки 

являются переменными. Тепловой поток является движущей силой при теплопередаче, а хими-

ческий потенциал – при фазовом переходе массы верхнего слоя полимерной накладки. Фазовый 

переход приводит к установлению химического равновесия (и фазового, если уменьшение массы 

происходит в гетерогенной системе, т.е. между фазами). Подобно другим факторам интенсивно-

сти в крекинг-процессе химический потенциал веществ по мере протекания процесса выравни-

вается. В момент наступления равновесия он становится одинаковым во всех существующих 

фазах, в которых находятся компоненты верхнего слоя полимерной накладки. Таким образом, 

химической переменной является количество компонентов накладки, взаимодействующих с ма-

териалом металлического элемента трения.  В отличие от других факторов интенсивности непо-

средственно измерить химический потенциал нельзя, что делает это понятие не таким нагляд-

ным, как, например,  удельная нагрузка, поверхностная и объемная температуры и др. Ниже 
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приведены уравнения, описывающие бесконечно малое изменение U, H, F и G для фазы, масса и 

концентрация которой может измениться в результате обмена с другими фазами.  

 

 
Риc. 1 а, б, в, г, д, е  Общий вид испытательного стенда для исследования процессов трибокрекинга при  

фрикционном взаимодействии пар трения (а), разрез по А-А (б), рабочие элементы (в, г, д, е) стенда  

 

Если считать, что при фрикционном взаимодействии на трибосистему действуют лишь 

удельные нагрузки, то при независимых переменных S, V и n1, n2, n3 ... получаем уравнение: 

    dU = TdS – PdV +  iidn .                                                   (2) 

 

При независимых переменных S, Р и n1, n2, n3 ... имеем: 

                                   dН = TdS – VdP +  iidn .                                                  (3) 

Применяя в качестве переменных Т, V и n1, n2, n3 ..., имеем: 

       dF = - SdT – PdV +  iidn .                                                 (4) 

Наконец, при независимых переменных Р, Т и n1, n2, n3 ... имеем: 

                     dG = - SdT – VdP +  iidn .                                              (5) 

Взяв частные производные из уравнений (2)-(5), получаем аналитические выражения для 

различных термодинамических параметров. Кроме того, из этих выражений следует: 

        )6(,n/Gn/Fn/Hn/u
jjjj n,T,Pin,T,Vin,S,Pin,S,Vii 

 т.е. химический потенциал верхнего слоя рабочей поверхности полимерной накладки при фрик-

ционном взаимодействии с металлическим элементом трения равен частной производной от лю-

бого термодинамического потенциала данной фазы по числу молей данного компонента при 

условии, что соответствующие термодинамические параметры и число молей остальных компо-

нентов накладки остаются постоянными. Другими словами, химический потенциал является 

парциальным мольным значением термодинамического потенциала при условии неизменности 

соответствующих параметров состояния трибосистемы. 

Конструкция и работа испытательного стенда для исследования крекинг-процесса 

в рабочем слое полимерной накладки (рис. 1). 

Испытательный стенд состоит из корпуса 1, держателя 2 цилиндрического металлическо-

го образца 3, контробразца 4, выполненного в виде полимерной вставки, прижимного устройства 

5 для создания радиальной нагрузки N в паре трения «торцевая поверхность цилиндрического 

металлического образца 3 – торцевая поверхность полимерной вставки 4». Испытательное 
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устройство содержит также привод вращения (на рис. 1 не показан) держателя 2 цилиндрическо-

го металлического образца 3. Угловая скорость его вращения  задается программой испытаний. 

В теле цилиндрического металлического образца 3 выполнены группы осевых газоотводящих 

каналов 6 и 7. Каждая из групп содержит по три газоотводящих канала 6 и 7, расположенных на 

глубине  h1 и h2  от рабочей поверхности цилиндрического металлического образца 3. Указанные 

газоотводящие каналы 6 и 7 предназначены для отбора газа с определенной глубины от поверх-

ности трения цилиндрического металлического образца 3. Диаметр осевых газоотводящих кана-

лов 6 и 7 выбирают в зависимости от физико-механических свойств материала цилиндрического 

металлического образца 3. 

На рис. 1 в (выносной элемент Б)  показана боковая поверхность цилиндрического образ-

ца и боковые кольцевые поверхности полимерного диска-коллектора с выполненным в нем ра-

диальным отверстием с фильтром, переходящим в газопароотводящий канал; на рис. 1 г (вынос-

ной элемент В) показана система каналов, выполненных в металлическом и в полимерном эле-

ментах трения; на рис. 1 д приведена конструкция термопары, на рис. 1 е  (выносной элемент Г) 

–  установка термопары в диске-коллекторе: 1, 25 – корпус и его кожух; 2 – держатель; 3, 4 и 32 

– цилиндрический металлический образец, полимерная вставка и герметизирующий слой; 16 – 

прижимные устройства; 6, 7 – осевые газоотводящие каналы; 8, 9, 17, 18 – кольцевые каналы; 10 

– резьбовые пробки; 11, 19, 20 – наклонные и осевые каналы; 12, 13 – газопароанализатор с га-

зопаропроводами; 14 – газопарокоммутирующая аппаратура; 15 – диск-коллектор; 21 – радиаль-

ные отверстия; 22 – газопароотводящие каналы; 23 – фильтры; 24 – вакуумный насос; 26 и 30 – 

термоэлектроды ленточной термопары и их выводы; 27, 28, 29 – изоляция между отверстиями с 

термоэлектродами в корпусе; 31 – миллипотенциометр. 

На рабочей торцевой поверхности цилиндрического металлического образца 3 выполне-

ны концентрические кольцевые канавки 8 и 9. Одна из групп 6 осевых газоотводящих каналов 

выполнена в виде глухих отверстий таким образом, что их открытый конец соединен с кольце-

вой канавкой 8. Вторая группа осевых газоотводящих каналов 7 выполнена также в виде глухих 

отверстий. При этом с нерабочей торцевой стороны цилиндрического металлического образца 3 

каналы 7 заглушены резьбовыми пробками 10. При помощи системы наклонных каналов 11 они 

соединены с кольцевой канавкой 9. Испытательное устройство оснащено также газопароанали-

затором 12, газопаропроводами 13 и газопарокоммутирующей аппаратурой 14.  

Соосно держателю 2 цилиндрического металлического образца 3 размещен диск-

коллектор 15, изготовленный из полимерного материала (имеет возможность только осевого 

перемещения). Он взаимодействует своей торцевой рабочей поверхностью с рабочей торцевой 

поверхностью цилиндрического металлического образца 3 (перед сборкой испытательного 

устройства указанные торцевые поверхности предварительно притирают). Фрикционное взаи-

модействие указанных пар трения обеспечивается прижимным устройством 16, создающим осе-

вое усилие F . На рабочей торцевой поверхности диска-коллектора 15 выполнены концентриче-

ские кольцевые канавки 17 и 18 напротив соответствующих кольцевых канавок 8 и 9 рабочей 

торцевой поверхности цилиндрического металлического образца 3. Кольцевые канавки 17 и 18 

через каналы 19 и 20, газопаропроводы 13 и газопарокоммутирующую аппаратуру 14 подключе-

ны к газопароанализатору 12. Возможен вариант выполнения испытательного устройства, когда 

цилиндрический образец 3 содержит более двух групп газоотводящих каналов 7. В этом случае 

их размещают на различных расстояниях от рабочей  поверхности образца.  

В полимерной вставке 4 выполнены радиальные отверстия 21,  предназначенные для 

сбора продуктов износа и жидкости. Радиальные отверстия 21 через газопароотводящие каналы 

22, газопаропроводы 13 и газопарокоммутирующую аппаратуру 14 подключены к газопароана-

лизатору 12. В отверстия 21 установлены фильтры 23, изготовленные из пористых твердых ма-

териалов (например, методами порошковой металлургии). Вакуумный насос 24 служит для от-

качивания газов, паров и жидкости, которые образуются в процессе трения металлополимерной 

пары. 

Исследуемые пары трения «торцевая поверхность цилиндрического металлического об-

разца 3 – торцевые кольцевые поверхности диска-коллектора 15» и «внешняя цилиндрическая 
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поверхность цилиндрического металлического образца 3 – внутренняя цилиндрическая поверх-

ность полимерной вставки 4» находятся в герметичном кожухе 25. Для контроля степени тепло-

нагруженности пары трения использована ленточная термопара,  имеющая термоэлектроды 26, 

изготовленные из хромеля (+) и копеля (–), между которыми расположен слой изоляции 27. Тер-

мопара размещена в корпусе 28 и установлена в отверстии 29, выполненном в диске-коллекторе 

15. Выводы 30 термопары подключены к миллипотенциометру 31. Для предотвращения прорыва 

газов и паров, а также подтекания жидкости из межконтактного зазора между парами трения их 

поверхности снаружи покрыты герметизатором 32. После установки и неподвижного закрепле-

ния на держателе 2 цилиндрического металлического образца 3 к его торцевой поверхности с 

осевой силой F  прижимается диск-коллектор 15. Величина силы прижатия F  выбирается та-

кой, чтобы обеспечить герметичность полостей, образованных совпадающими канавками 8 и 17; 

и 9 и 18. Диск-коллектор 15 изготавливают их антифрикционного плотного материала, напри-

мер, на основе фторопласта. Поэтому торцевые поверхности металлического образца 3 и диска-

коллектора 15 образуют своего рода торцевое уплотнение. 

Испытательный стенд работает следующим образом. Приводят во вращение держатель 2 

с заданной угловой скоростью  . Между цилиндрическим металлическим образцом 3 и диском-

коллектором 15 в зоне контакта происходит фрикционное взаимодействие, при котором возни-

кает определенное фоновое газовыделение – систематическая погрешность эксперимента. Она 

фиксируется газопароанализатором 12. Затем при помощи радиального прижимного устройства 

5 к контробразцу 4, выполненному в виде полимерной вставки, прикладывают нагрузку N , ве-

личина которой предусмотрена программой испытаний. Это способствует фрикционному взаи-

модействию его внутренней цилиндрической поверхности с внешней цилиндрической поверхно-

стью цилиндрического металлического образца 3. Штатными средствами машины трения и из-

носа (на чертежах не показана) фиксируются основные трибологические параметры процесса: 

динамический коэффициент трения, температура в зоне трения, величина износа элементов пары 

трения. Для испытаний цилиндрический металлический образец изготавливают из различных 

металлов, в том числе и с защитными покрытиями.  

При трении в металлополимерных парах происходят процессы газовыделения и диффу-

зии газов, в частности. водорода, вглубь образцов. Газы  собираются в осевых газоотводящих 

каналах 6 и 7. Из осевого газоотводящего канала 6 газовая среда откачивается из полостей, обра-

зованных совмещенными концентрическими кольцевыми канавками 8 и 17, 9 и 19. Далее газ по 

каналу 19 и газопроводу 13 поступает к газопарокоммутирующей аппаратуре 15 и через вакуум-

ный насос 24 – к газопароанализатору 12. Газ, собранный в осевых газоотводящих каналах 8, 

через систему наклонных каналов 11 поступает в полости кольцевых канавок 9 и 18 и затем – к 

газопароанализатору 12. Газовая среда, создаваемая непосредственно в межконтактном про-

странстве между рабочими поверхностями цилиндрического металлического образца 3 и поли-

мерного контробразца 4, отводится через радиальные отверстия 21. При этом она проходит через 

фильтр 23 газопаротводящего канала 22, газопаропровод 13, газопарокоммутирующую аппара-

туру 14, вакуумный насос 24 и поступает в газопароанализатор 12. Испытательный стенд позво-

ляет осуществлять анализ состава газов, которые образуются в результате трения и диффунди-

руют вглубь цилиндрического образца 3, а также определять объем этих газов. Радиальные от-

верстия 21 служат также для отбора продуктов износа, которые образуются при трении.  

Для исследования состояния полимерного материала в зоне 

температур выше допустимой рассмотрим дериватограмму образца 

ФК-24А. Фрикционные материалы для тормозных устройств долж-

ны исследоваться с позиций физико-химической механики трения в 

режиме торможения с применением термогравиметрического и 

дифференциально-термического методов анализа. Результаты ука-

занных исследований для образца из материала ФК-24А представ-

лены на рис. 2. Установлено, что термодеструкция образца ФК-24А 

начинается при температуре 300 °С. Рассчитанная энергия актива-

 
Рис. 2  Дериватограмма 

образца из фрикционного 

материала ФК-24А 
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ции разложения образца ФК-24А составила 85,5 кДж/моль. Доказано, что образец распадается в 

течение 15 минут при температуре 400 °С. Скорость уменьшения его массы при дальнейшем 

увеличении температуры возрастает. Необходимо отметить, что режимы исследования материа-

ла ФК-24А на термостойкость в виде образца не всегда в полной мере отвечают реальным усло-

виям работы приповерхностных слоев фрикционных накладок в парах трения тормозных 

устройств. 

Деструкция фрикционных материалов сопровождается интенсивным дымлением, а затем 

образованием жидких фракций в порах их поверхностного слоя. При этом молекулы адсорбента 

весьма прочно удерживаются в микропорах поверхностного слоя материала вследствие того, что 

они окружены большим количеством атомов углерода. Адсорбция газовой фазы – это процесс 

конденсации, который происходит в условиях, когда энергия адсорбции оказывается достаточ-

ной для конденсации пара. Сконденсировавшийся пар скапливается в пористой структуре угле-

рода. 

Особенности компьютерного моделирования энергонагруженности металлополи-

мерных пар трения тормозов. Конструктивные микро- и миллигеометрические параметры 

фрикционного соединения оказывают влияние на все основные характеристики теплового ре-

жима электротермомеханического трения: закономерности распределения тепловых потоков, 

поверхностную температуру, температурные градиенты и объемное распределение температур в 

элементах фрикционного взаимодействия. Топография поверхности трения влияет на общие 

закономерности генерирования и аккумулирования электрических и тепловых токов через дина-

мический коэффициент трения, а через податливость элементов трения – на равномерность рас-

пределения аккумулируемой теплоты в поверхностных слоях пар трения в пределах номиналь-

ной площади контакта. 

Исходные предпосылки модели следующие: материалы пятна контакта микровыступов 

однородны и изотропны; контакт носит дискретный характер и происходит по вершинам от-

дельных микровыступов 

шероховатостей, деформация 

микровыступов имеет упру-

гий характер и описывается 

зависимостью Герца для 

контакта двух криволиней-

ных гладких тел с первона-

чальным касанием в точке; 

размеры единичных пятен 

контакта малы по сравнению 

с размерами зоны взаимо-

действия и радиусами кри-

визны микровыступов в точ-

ке касания; в зоне контакта 

действуют только импульс-

ные нормальные силы и силы 

трения; распределение пятен 

контакта по поверхности пар 

трения равномерное. Исход-

ными данными для расчета 

являются характеристики 

микрогеометрии поверхно-

стей – максимальная высота 

микровыступов над средней 

линией профиля RP и макси-

мальный радиус закругления 

микровыступов rmax; физико-

механические характеристи-

Таблица 1  

Характеристики пятна контакта 

Название параметра Расчетная зависимость 

Радиус единичного пятна контакта ;                   (7) 

Деформация контактирующих 

микровыступов 
;        (8) 

Удельная нагрузка 

на пятне контакта 

микровыступов 

макси-

мальная 
;         (9) 

средняя ;           (10) 

Приведенный модуль Юнга       
(11) 

Средняя 

глубина 

проник-

новения в 

тело эле-

ментов 

поли-

мерного  

теплоты 

;                      (12) 

метал-

личе-

ского 

;                      (13) 

электриче-

ского тока 
;                 (14) 

Сила тока .                    (15) 

В табл. 1 в зависимостях (7)-(15) использованы следующие обозначения: N – им-

пульсное нормальное усилие, кН; Е – приведенный модуль упругости материалов 

контактирующих микровыступов, МПа; а1, а2 – коэффициенты температуропроводно-

сти материалов контактирующих микровыступов, м2/с; τ – время фрикционного взаи-

модействия, с; µ1, µ2 – коэффициенты Пуассона материалов контактирующих микро-
выступов; ν – частота колебаний микровыступов, с-1; µ3 – относительная магнитная 

проницаемость материалов микровыступов; tmax – максимальная температура на пятне 

контакта микровыступов, °С; αт – коэффициент внешний теплоотдачи, Вт/(м2·°С); Rk – 
термическое сопротивление контакта, °С/Вт; lk – длина контакта, мм.  
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ки материала – модуль упругости (модуль Юнга) Е, коэффициент Пуассона µ, удельное электри-

ческое сопротивление материала р; эксплуатационные характеристики, импульсная нормальная 

сила, сжимающий контакт. В табл. 1 представлены основные зависимости для расчета характе-

ристик единичного контакта двух сферических микровыступов пятна контакта. 

Компьютерная модель практически реализована в виде Windows-приложения, написана 

на языке C++ с использованием библиотеки классов Borland. Программно модель входит в ос-

новной расчетный модуль, в который включена оценка внешних и внутренних параметров ме-

таллополимерных пар трения на макро-, микро- и наноуровнях. Кроме основного имеется до-

полнительный модуль, отвечающий за удобство представления данных и пользовательский ин-

терфейс. В результате исследований получены эксплуатационные характеристики контакта (см. 

табл. 1).  

Для большей наглядности на основе предложенных 

формул предусмотрена возможность построения графических 

зависимостей характеристик контакта от внешних факторов, 

которыми являются параметры потоков омывающего воздуха 

и компонентов смесей. В рамках компьютерной модели расчет 

характеристик контакта происходит следующим образом. Ге-

нерируется пара случайных чисел, распределенных по задан-

ному закону, соответствующих высоте и радиусу микровы-

ступа шероховатой поверхности. Логику работы программы 

иллюстрирует блок-схема основного расчетного модуля для 

параметров механического, электрического и теплового полей 

(рис. 3). 

 Программа связана с базой данных MS Access, состо-

ящей из двух таблиц, каждая из которых включает в себя 33 

поля. Первая таблица содержит значения исходных промежуточных данных, а вторая – значения 

результатов. Таблицы используются для построения графиков. При этом первое поле каждой 

таблицы зарезервировано для проверенной начальной комбинации исходных параметров и ис-

пользуется только в начале работы и только для чтения. Прежде всего программа считывает 

начальную комбинацию исходных параметров из базы данных и дополняет этими значениями 

поля исходных данных. Затем пользователь редактирует их, выполняет расчет, после чего за-

полняется таблица значений и по ней строится график. Адекватность модели проверялась путем 

сравнения результатов моделирования с данными работ других авторов, полученными на осно-

вании аналитических моделей для некоторых частных случаев [2, 11, 12]. 

Обсуждение результатов исследований. Результаты экспериментальных исследований 

изменения количества и состава газопаровой смеси, образовавшейся в межконтактном простран-

стве пар трения, указывает на то, что процесс трения носит сложный трибохимический характер 

(табл. 2) [4]. 

Таблица 2  

Процентное соотношение компонентов газовой смеси, образовавшейся в 

 межконтактном пространстве пары трения сталь 30ХГСА – ФК-24А 
Номер 

пробы 

Марка  

композита 

Температура, 

ºС 

Содержание газа, мас. доля, % 

Н2 О2 N2 CО2 CО CnHm Другие 

газы*** 

1 

2 

3** 

4** 

5 

ФК-24А 

– 

– 

– 

– 

150 

215 

420 

500 

730 

* 

* 

0,123 

0,171 

0,308 

19,8 

19,8 

19,1 

16,3 

9,8 

78,8 

78,8 

79,5 

81,6 

81,2 

0,28 

0,23 

0,13 

0,24 

0,08 

* 

* 

* 

0,24 

0,08 

* 

* 

* 

0,24 

1,06 

Остальное 

Примечание: 

* Наличие следов указанных газов 
** Отбор проб осуществлялся из четырех зон (точек) одновременно. 

*** Под другими подразумевается Ar, Ne, He, Kr, N2O, Xe, O2, Rn. 

 
Рис. 3 Блок-схема основного  

расчетного модуля 
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Количество воды, оказавшейся в мерной 

трубке вакуумного насоса, составило 35,4 мл. В табл. 

3 приведена энергонагруженность дискретного кон-

такта микровыступов металлополимерных пар трения 

трибосистем с учетом   изменения динамического 

коэффициента трения (рис. 4).  

Заключение. Разработан и испытан стенд, 

позволивший исследовать образец из фрикционного 

материала ФК-24А весом 125 г на крекинг-процесс 

его верхнего слоя с применением термогравиметри-

ческого и дифференциально-термического методов 

анализа. 

Термодеструкция образца начиналась при 

температуре 300°С при рассчитанной энергии акти-

вации 85,5 кДж/моль. При этом поверхностный слой 

образца распадался в течение примерно 15-ти минут 

при температуре 400 °С. Количество воды, оказавшейся в мерной трубке вакуумного насоса, 

составило 35,4 мл. До температуры 320°С преобладали окислительные процессы, а потом начали 

проявляться восстановительные процессы; замедлителями химических реакций выступили 

инертные газы. 

Выяснено, что энергонагруженность дискретного контакта микровыступов металлопо-

лимерных пар трения с учетом электрических, тепловых и химических полей до и выше допу-

стимой температуры для верхних слоев полимерной накладки при окислительно-

восстановительных процессах существенно  влияет на динамический коэффициент трения и 

интенсивность износа полимерной накладки. 

Предложен метод для определения контактного электротеплового сопротивления при 

фрикционном взаимодействии пятен контактов микровыступов пар трения тормозных устройств 

для более точной оценки их энергонагруженности.      
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KREKİNQ-PROSES ZAMANI SÜRTÜNMƏ CÜTLƏRİNDƏ ELEKTROTERMOMEXANİKİ  

FRİKSİON QARŞILIQLI ƏLAQƏ (I hissə) 

  

Ə.X. CANƏHMƏDOV, A.İ. VOLÇENKO, D.A. VOLÇENKO, V.Y. POPOVIÇ, A.S. YEVÇENKO 

 

Məqalə sürtünmə cütlərinin tribrokrekinq proseslərinin tədqiqi zamanı istifadə olunan sınaq texnikasına aiddir. Bu 

proseslər polimer kündə üçün buraxıla bilən yüksək temperaturda qaz-buxar qarışıqlarının və suyun ayrılması ilə müşaiyət 

olunur, sürtünmə cütlərinin işçi elementlərinin hidrogen yeyilməsini intensivləşdirir. 

Metal-polimer sürtünmə cütlərinin mikro-kələ-kötürlərinin təmas nöqtələrinin tribokrekinq tədqiqatlarının 

nəticələrinə əsasən, işçi səthdə baş verən oksidləşdirici-bərpaedici proseslər nəzərə alınmaqla, onların enerji yüklənməsini 

qiymətləndirir. Elektrik, istilik və kimyəvi sahələrin təsirlərinə məruz qalmış metal-polimer sürtünmə cütünün dinamik 

sürtünmə əmsalının enerji yüklənməsindən asılı olaraq dəyişməsinin qanunauyğunluğu müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, 

tribokrekinq prosesi formaldehid qətrəninin polimer kündəsinin səth qatı ilə yanması ilə əlaqədar mürəkkəb tribokimyəvi 

xarakter daşıyır. Bu proses suyun, hidrogenin, oksigenin və digər qaz qarışıqlarının ayrılması ilə müşayiət olunur. 

 

Açar sözlər: sınaq stendi, krekinq prosesləri, istismar parametrlərinin dəyişməsi, qaz mühiti komponentlərinin 

nisbəti, enerji yüklənməsi, dinamik sürtünmə əmsalı. 

 

 

ELECTROTHERMECHANICAL FRICTION INTERACTION IN FRICTION PAIRS  

DURING CRACKING PROCESS (Part I) 

 

A.Kh. JANAHMADOV, A.I. VOLCHENKO, D.A. VOLCHENKO, V.J. POPOVICH, A.S. EVCHENKO 

 

The materials of the article refer to the testing technique used to investigate the tribo-cracking processes of friction 

pairs. These processes are accompanied by the release of gas vapor mixtures and water, which, at high temperatures exceeding 

those allowed for polymer patch materials, intensify hydrogen wear of the friction pair working elements. 

According to the results of tribo-cracking studies of contact spots of microprotrusions of metal-polymer friction 

pairs, their energy loading is estimated taking into account redox processes taking place on working surfaces. There are estab-

lished regularities of change of dynamic coefficient of friction depending on energy loading of metal-polymer friction pairs 

exposed to electric, thermal and chemical fields. Tribo-cracking is shown to be of complex tribochemical character with burn-

out from the surface layer of the polymer patch of formaldehyde resin. This process is accompanied by the release of water, 

hydrogen, oxygen and other gas mixtures. 

 

Key words: test bench, cracking processes, change of operational parameters, ratio of gas medium components, 

power loading, dynamic coefficient of friction. 
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ПОВЕДЕНИЕ СМАЧИВАЕМЫХ ПАР ТРЕНИЯ ДИСКОВО-

КОЛОДОЧНЫХ ТОРМОЗОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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Поведение пар трения дисково-, барабанно-  и ленточно-колодочных тормозов, из которых первые два уста-

навливаются на транспортные средства, а последний – на буровую лебедку, зависит от толщины слоя воды, попадаю-

щей на рабочую (полированную) поверхность металлического элемента трения. В результате орошения пар трения 

тормозов необходимо создавать большее нормальное прижимное усиление, падает динамический коэффициент тре-

ния и, как следствие, катастрофически понижается тормозной момент, что отрицательно сказывается на безопасности 

движения транспортных средств. Уровень безопасности зависит от степени неравномерности орошения водой по-

верхностей тормозных дисков по осям и бортам транспортного средства. 

В связи с этим представляет интерес определения количества воды, орошающей внутреннюю и наружную 

поверхности диска. Для этого проведены теоретические и экспериментальные исследования с использованием термо-

влагоизоляционного метода при заданной толщине слоя воды на дорожном полотне и при движении транспортного 

средства с различными скоростями. 

В стендовых и  дорожных условиях показано, что присутствие воды в парах трения дисково-колодочного 

тормоза является основным дестабилизирующим фактором для его эксплуатационных параметров. 

 

Ключевые слова: транспортное средство, дисково-колодочный тормоз, пары трения, поверхности диска, 

количество воды. 

 

 

Введение. Незащищенность пар трения дисковых и барабанно-колодочных тормозов 

транспортных средств, а также ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок при работе во 

влажной среде отрицательно влияет на эффективность их действия. Особенно это заметно на 

транспортных средствах, в которых создается эффект аквапланирования, значительно снижаю-

щий величину тормозного момента. Смачивание водой рабочих поверхностей пар трения диско-

вых и барабанно-колодочных тормозов транспортных средств снижает безопасность их движе-

ния. При этом: нормальное усилие на тормозную педаль создает меньший тормозной момент, 

вследствие чего увеличивается тормозной путь транспортного средства; неодинаковая степень 

смачивания водой рабочих поверхностей металлических элементов трения тормозов транспорт-

ного средства вызывает дисбаланс тормозных усилий на его передней и задней осях или на па-

рах трения тормозов левой и правой стороны, вследствие чего возможен занос или непредсказу-

емый увод в сторону транспортного  средства, что может привести к тяжелым последствиям. 
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Анализ литературных данных и постановка проблемы. За последние годы на транс-

портных средствах все более широко применяются дисково-колодочные тормоза, обладающие 

некоторыми преимуществами по сравнению с барабанно-колодочными тормозами. Однако дис-

ково-колодочные тормоза имеют и недостатки, главный из которых – повышенная склонность к 

загрязнению пояса трения диска, в результате чего уменьшается тормозной момент, возрастает 

опасность блокировки задней оси и заноса транспортного средства. 

 В  [1] показано, что при сильном дожде и скорости транспортного средства 100 км/ч на 

внутренней поверхности трения диска его тормоза в минуту протекает 28,0 см
3
 воды. Количе-

ство воды, орошающей наружную поверхность диска значительно меньше, оно составляет  5,0–

10% от объема воды, находящейся на его внутренней поверхности. С увеличением скорости 

движения или интенсивности дождя количество воды на наружной поверхности диска возраста-

ет менее интенсивно, чем на его внутренней поверхности. Установлено, что на тормозные диски 

задней оси транспортного средства попадает лишь до 60% воды, находящейся на дисках перед-

ней оси. Стендовые испытания дисково-колодочных тормозов показали, что нарастание тормоз-

ного момента при мокрых дисках тормозов происходит менее интенсивно, чем при сухих. К 

концу процесса термоэлектромеханического фрикционного взаимодействия мокрых пар трения 

тормозной момент значительно ниже значения, получаемого при сухих дисках тормозов. Уста-

новлено, что интенсивность торможения при мокрых дисках по сравнению с сухими уменьшает-

ся при увеличении  смачиваемости диска, числа оборотов колеса и удельных нагрузок между 

парами трения. В значительной степени он зависит от материалов пар трения и их конструкции. 

Влияние смачиваемости пар трения дисково-колодочного тормоза транспортного сред-

ства на их работоспособность рассмотрено в [2]. Отмечено, что после попадания влаги на пояс 

трения диска для эффективного  фрикционного взаимодействия пар трения необходимо прило-

жить нормальное усилие в 4-10 раз большее, чем при сухих парах трениях. Величина указанного 

усилия восстанавливается  после семи-девяти торможений. Динамический коэффициент трения 

уменьшается на 20-50%, его минимальное значение относится к удельным нагрузкам в паре тре-

ния 2,0-3,0 МПа. Время срабатывания тормозов во влажном воздухе увеличивается до 2-4 с. 

Установлено, что полное удаление влаги с полированной поверхности пояса трения диска под 

действием центробежных сил происходит только при частоте вращения колеса 200 мин
-1

, а с 

применением специальных влагоуловителей – при частоте до 150 мин
-1

. 

Поведение дисково-колодочных тормозов легковых транспортных средств на влажной 

дороге рассмотрено в [2]. Указано, что эффективность дисково-колодочного тормоза зависит от 

толщины слоя воды, покрывающей рабочие поверхности его пар трения. Экспериментальные 

исследования проводились в стендовых и дорожных условиях. В стендовых условиях наружная 

и внутренняя поверхности диска оснащались влагоуловителями. Определение количества оро-

шающей воды производилось двумя методами – замораживанием и отсасыванием воды, попа-

дающей на соответствующие поверхности тормозного диска. Дорожные исследования позволи-

ли оценить интенсивность  орошения водой тормозного диска задней оси транспортного сред-

ства в процессе движения по мокрому полотну дороги в зависимости от его скорости. В [2] вве-

ден параметр «і» – отношение количеств воды, находящейся на внутренней и наружной поверх-

ностях диска. 

Однако в выполненных исследованиях [1-8] не учитывалась шероховатость омываемых 

водой поверхностей; не установлена толщина слоя воды, попадающей на матовую поверхность 

диска; не исследованы процессы, происходящие при попадании воды на горячие пары трения 

тормоза; не рассмотрены термокинетические и теплообменные процессы, происходящие на ра-

бочих поверхностях горячих пар трения тормозов; не изучено влияние влажного воздуха на три-

ботехнические характеристики тормоза. 

Водородное изнашивание как один из процессов разрушения рабочих поверхностей ме-

таллических элементов трения обусловлено присутствием воды на указанных поверхностях [8] и 

разрушением углеводородных связей. Это сопровождается выделением водорода, который диф-

фундирует в поверхностный слой стали, вызывая его охрупчивание [1-5]. Установлено, что раз-

меры продуктов износа после наводораживания поверхности резко (в 5-6 раз) возрастают [3], т.е. 

усиливается их абразивное действие. Кроме того, площади появляющихся в условиях электро-
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термомеханического трения скольжения очагов схватывания, коррозии и микротрещин также 

увеличиваются [9-12]. Таким образом, проблемой в данных исследованиях является эффектив-

ное удаление влаги с рабочих поверхностей дисков тормозов транспортных средств. 

Постановка задачи. В материалах статьи отражены следующие вопросы: влияние осо-

бенностей конструкции пар трения дисково-колодочных тормозов на их роботу в среде влажно-

го воздуха и орошения; лабораторные исследования влияния интенсивности орошения водой пар 

трения дисково-колодочного тормоза на его эффективность; определение количества воды, оро-

шающей пары трения дисково-колодочного тормоза транспортного средства; влияние смачивае-

мости пар трения дисково-колодочного тормоза на его эксплуатационные параметры. 

Цель роботы – оценка интенсивности орошения водой холодных пар трения дисково-

колодочных тормозов транспортных средств и ее влияние на их эксплуатационные параметры. 

Влияние особенностей конструкции пар трения дисково-колодочных тормозов на 

их работу в среде влажного воздуха. Трибологическая система, к которой относится дисково-

колодочный тормоз, является сложной системой со своей иерархической упорядоченностью. Эта 

система состоит из множества подсистем, взаимодействующих друг с другом в едином поле. 

Оно возникает в результате фрикционного взаимодействия пар трения тормоза при их электро-

термомеханическом нагружении. Трение сопровождается динамическими, электрическими, теп-

ловыми и химическими процессами, явлениями и эффектами в поверхностных и  подповерх-

ностных слоях материалов узла трения. 

Дисково-колодочный тормозной механизм состоит из 

вращающегося сплошного диска 1, к которому с обеих сторон 

при помощи привода (на рис. 1 не показан) прижимаются  

колодки 4 с фрикционными накладками. Накладки располо-

жены внутри суппорта 3, закрепленного на кронштейне цап-

фы (на рис. 1 не показана). Дисково-колодочные тормоза ка-

тегорий транспортных средств согласно правилу 13 ЕЭК 

ООН (Европейской Экономической Комиссии при Организа-

ции Объединѐнных Наций) при испытаниях подвергают цик-

лическим и длительным режимам торможения [13]. При этом 

на поверхностях пар трения тормоза должна быть температу-

ра не менее 100°С. Условно считаем, что до 100°С имеем хо-

лодные пары трения тормоза, а свыше 100°С – горячие. В 

данных исследованиях рассматриваем холодные пары трения 

тормоза. 

Пары трения дисково-колодочного тормоза транс-

портного средства  незащищены от грязи и влаги. Вода попа-

дает на рабочие поверхности  во время  дождя, при переезде 

транспортного средства через водную преграду или при экс-

плуатации во влажную сырую погоду. Эффективность дей-

ствия тормоза зависит от толщины водяного слоя. От нее за-

висят: контактная прочность, рабочие удельные нагрузки, 

энергонагруженность, динамический коэффициент трения, 

тормозной момент, износостойкость. В связи с этим  опреде-

ление толщины водяного слоя имеет принципиальное значе-

ние как для понимания механизма протекающих на фрикци-

онном контакте процессов, так и для усовершенствования 

расчетных методов. При разработке устройств, предназна-

ченных для полного удаления влаги с  матовых поверхностей 

сплошного тормозного диска, необходимо учитывать его конструктивные параметры (массу, 

наружный r2 и внутренний r1 радиусы (рис. 2 а, б)), шероховатость поверхностей, а также дей-

ствие центробежных сил и сил инерции, центробежного момента инерции. Полное удаление 

влаги с полированных поверхностей при фрикционном взаимодействии пар трения возможно за 

один оборот диска, поскольку рабочие поверхности накладок движутся по новому следу его поя-

 
Рис. 1 Дисково-колодочный тормоз 

со сплошным диском: 

1, 2 – тормозной диск и его фланец; 

3 – суппорт; 4 – тормозные колодки 

 

 
Рис. 2 а, б Фронтальный вид 

тормозного диска 1 с фрикционной 

накладкой 2 на поясе трения 3 (а) и 

его разрез (б) 
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сов трения. Освободившиеся от влаги поверхности поясов тре-

ния вновь орошаются водой, которая под действием центробеж-

ных сил и центробежного момента инерции подтекает под пары 

трения по каналам, образованным микровыступами трущихся 

поверхностей. Избыток подтекающей воды попадает  в зоны 

участков А и Б (см. рис. 2 а), соприкасающихся с матовыми по-

верхностями диска. Геометрические параметры капель воды 

увеличиваются (рис. 3), что приводит к их срыву. 

Несжимаемость воды, находящейся в зазоре h между па-

рами трения «полимер-металл» под действием прижимного уси-

лия N, по данным И.В. Крагельского, ведет к искажению эпюры 

удельных нагрузок p (рис. 4). 

Методика лабораторных и дорожных испытаний 

мокрых дисково-колодочных тормозов транспортных 

средств. Эффективность дисково-колодочных тормозов транс-

портных средств зависит от наличия воды и толщины ее слоя, 

покрывающего полированную поверхность пояса трения тор-

мозного диска. Поскольку определение толщины слоя воды, 

омывающей поверхности трения, при роботе тормоза весьма 

затруднительно, то во всех опытах определения количества во-

ды, попадающей на поверхность пояса трения диска в единицу 

времени, полагаем, что одинаковая интенсивность орошения пар 

трения тормозов ведет к одинаковым последствиям. Вначале 

предполагаем, что интенсивность орошения пар трения тормоза 

зависит от количества капель воды, насыщающих воздух во 

время дождя. Для проверки этой гипотезы был проведен опыт, 

показавший, что капли дождя не попадают на поверхности диска 

тормоза. Следовательно, поверхности диска орошает вода, раз-

брызгиваемая колесом транспортного средства. Она находится 

внутри колесного строительного объема, ее капельки отскакивают от колеса и деталей его под-

вески. Поэтому определение количества орошающей пары трения воды  произведено экспери-

ментальным путем. 

 При экспериментах измеряли количество воды, попадающей за единицу времени на 

наружные и внутренние поверхности дисков передних и задних осей в зависимости от скорости 

движения транспортного средства, толщины слоя воды, покрывающей полотно дороги,  типа 

шин, конструкции подвески колес и защитных кожухов дисков. За наружную поверхность диска 

принята сторона фланца. Для определения количества воды, орошающей одну из поверхностей 

тормозного диска, в лабораторных и дорожных условиях использовался термовлагоизоляцион-

ный метод. Смысл последнего заключается в том, что одна из поверхностей диска термовлаго-

изолировалась, и по величине уменьшения теплового потока за время t определялось количество 

воды, попадающей на исследуемую поверхность. 

 Определение количества воды, орошающей одну из поверхностей тормозного диска, 

производилось по зависимости вида:  

(m+G)=
  

   (     ) 
  , 

где m – масса рассматриваемого полудиска; G – количество воды; Q/t – изменение теплового 

потока за единицу времени; СП - приведенная теплоемкость; t1-t2 – снижение объѐмной темпера-

туры полудиска. 

Как один из этапов установления закономерностей изменения  эксплуатационных пара-

метров дисково-колодочных тормозов в стендовых условиях исследовали энергонагруженность 

фрикционных узлов, орошаемых водой. Описание стенда для испытания дисково-колодочных 

тормозов транспортных средств с различными типами тормозных дисков представлено в [3]. 

Рис. 3 Геометрические 

параметры капли, находящейся в 

зоне Б 

 

 
Рис. 4 Эпюра удельных нагрузок 

и форма зазора между контак-

тирующими поверхностями 

пары трения «полимер 1 – ме-

талл 2» при наличии воды 
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Исследованию подвергали сплошные тормозные диски легковых и 

грузовых малой грузоподъѐмности транспортных средств фирм «Citroen», 

«Nissan», «Renault», «Mersedes Benz». 

Коробка перемены передач стенда обеспечивала угловую скорость 

вращения диска 25, 50, 75 и 100 с
-1

, что соответствовало скорости движе-

ния транспортного средства 10,0; 20,0; 30,0 и 40,0 м/c (36,0; 72,0; 98,0 и 

134,0 км/ч). Величина нормальной нагрузки на суппорт тормоза задава-

лась с помощью пневмопривода – главного тормозного крана грузового 

транспортного средства модели «MAN». Давление сжатого воздуха, воз-

никающее в главном тормозном кране, измерялось с помощью манометра, 

вмонтированного в один из выходов тормозной пневмокамеры. Измере-

ние поверхностных температур пар трения дисково-колодочных тормозов 

производилась хромель-копелевой термопарой  согласно разработанной 

методике.  

Проведенные на стенде опыты имитировали движение транспорт-

ного средства по влажной дороге в течение 12 мин с последующим экстренным торможением от 

скорости 108 км/ч (30 м/с) до остановки. Стенд с маховой массой GV =35,8 Нмс
2
 имитировал ро-

боту переднего тормоза, стенд с маховой массой GV =17,2 Нмс
2
 – роботу заднего тормоза. Опыты 

проводили с сухими и мокрыми тормозными дисками, температура диска в начале торможения 

не превышала 25
 
°С. Давление воздуха в пневмокамере варьировали в пределах 1,0-1,5 МПа.  

Устройство для смачивания диска (рис. 5) подавало воду на его внутреннюю поверх-

ность. Вода поступала из бака с регулируемым уровнем через капиллярные трубки (медицин-

ские и инерционные иглы) разного диаметра в количествах, необходимых для орошения поверх-

ности диска, соответствующего сильному дождю. Для устранения каплеобразования на концах 

игл и для равномерного распределения воды по диску вытекающие из игл струи воды распыляли 

горизонтальными потоками воздуха, исходящими из отверстий воздуховодной трубки, окружа-

ющей диск. Устройство при вращении диска создавало на нем водяную пленку равномерной 

толщины. Если при проведении дорожных испытаний дожди отсутствовали, то полотно дороги 

перед колесом увлажняли искусственно при помощи увлажняющей системы (рис. 6). Увеличи-

вая и уменьшая количество сжатого воздуха, поступающего из баллона 1 в баллон 14 с водой, 

можно регулировать интенсивность истечения воды из трубы 12 и создавать на дороге слой во-

ды с расчетной толщиной до 1,0 мм при скорости движения транспортного средства 60 км/ч.  

Определение количества воды, смачивающей пары трения дисково-колодочного 

тормоза транспортного средства. Для определения количества воды, орошающей одну из по-

верхностей диска по известному количеству воды, попадающей на его другую поверхность, ис-

пользовали величины отношений количеств воды, определенные при опытах температурным 

методом: і – отношение количеств воды, орошающей внутреннюю и наружную поверхности 

диска. На рис. 7 представлена графиче-

ская зависимость величины отношения 

количеств воды, орошающей внутрен-

нюю и наружную поверхности диска, 

от скорости движения транспортного 

средства и толщины слоя воды на до-

рожном полотне. Установлено, что 

величина і почти не зависит от кон-

струкции шины. При увеличении ско-

рости движения ТС на внутреннюю 

поверхность диска попадает большее 

количество воды, чем на наружную. 

Так, при увеличении скорости движе-

ния от 50 до 100 км/ч величина і воз-

росла в 1,45. При увеличении толщины 

слоя воды на дорожном полотне 

Рис. 5 Устройство для 

смачивания сплошного 

диска: 1 – диск тормо-

за; 2 – воздуходувная 

трубка; 3 – форсунки 

для подачи воды; 4 – 

смачивающая губка; 5 - 

капилляры воздуховод-

ной трубки 

 

 
Рис. 6 Система для искусственного увлажнения дороги: 

 1, 13 – баллоны со сжатым воздухом; 2, 3, 8, 9, 10 – краны:  

для заполнения баллонов; запорные; выпуска воздуха; водяной 

запорный; 5, 6 – шланги для: воздуха; воды; 7 – редукционный 

клапан; 11 – регулируемый дроссель; 12 – распылитель воды; 

14 – емкости с водой. 
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наружная поверхность диска орошается интенсивнее (і 

уменьшается).  
Опыты по влаго- и теплоизоляции поверхностей 

тормозных дисков ТС производились на маршрутах 

длиной  10 км на дорогах с асфальтовым покрытием 

при дожде различной интенсивности. От опыта к опыту 

скорость движения транспортного средства изменялась, 

но за время одного опыта поддерживалась постоянной. 

Интенсивность дождя определялась визуально с разде-

лением на сильные и слабые (осадки, соответственно, 

более и менее 10 мм за 10 мин). Всего проведено 52 

опыта,  их результаты приведены на рис. 8 а, б. Коли-

чество воды (в виде отношения і), орошающей внут-

ренние и наружные поверхности дисков заднего и пе-

реднего дисковых тормозов при слабом и сильном до-

жде при движении транспортного средства с различ-

ными скоростями, определялось по зависимости вида:  

        GA= GA2 / GA1 ;      GAi…                           (2) 

где GA2, GA1 – количество воды, орошающей внутренние 

и наружные поверхности тормозного диска.  

Данные о суммарных количествах воды, ороша-

ющей наружные и внутренние поверхности дисково-

колодочных тормозов передних и задних осей транс-

портного средства, приведены в виде графических за-

висимостей на рис. 8 а, б. Количество воды, орошаю-

щей заднюю часть внутренней поверхности переднего 

тормоза получено расчетом по опытным данным  коли-

чества воды, орошающей переднюю часть внутренней 

поверхности заднего тормоза. Количество воды, оро-

шающей наружные поверхности тормозов, рассчитано 

по количеству воды, орошающей внутренние поверх-

ности дисков тормозов, определены методом влаго- и 

теплоизоляции. 

Анализ графических зависимостей, приведен-

ных на рис. 8 а, б, показал: отношение і при слабом 

дожде для переднего дискового тормоза составило 0,9, 

для заднего тормоза – 0,5; интенсивность орошения 

переднего тормоза в 1,8 раз больше, чем заднего тормо-

за (см. рис. 8 а); отношение і при сильном дожде для 

переднего дискового тормоза достигало 1,2, а для зад-

него тормоза – 0,65, интенсивность орошения передне-

го тормоза в 1,85 раз больше, чем заднего тормоза (см. 

рис. 8 б). Все графические зависимости отображают 

средние величины опытных и расчетных данных. Рассевание опытных точек составило 25% от 

средних значений.  

 Влияние интенсивности орошения пар трения дисково-колодочного тормоза на его 

эксплуатационные параметры. Эксплуатационные параметры для сухих и мокрых пар трения, 

изготовленных из различных материалов, были получены в лабораторных условиях на машине 

трения и износа для пары трения «колодочка-диск». На рис. 9 приведена схема двух типов флук-

туации динамического коэффициента трения в режиме избирательного переноса при мгновен-

ном приложении и снятии дополнительной нагрузки  N применительно к сухим (сплошная ли-

ния) и мокрым (прерывистая линия) парам трения. После снятия нагрузки возросший динамиче-

 
Рис. 7 Зависимость величины i отношения 

количеств воды, орошающей внутреннюю и 

наружную поверхности тормозного диска, от 

толщины S слоя воды на дорожном полотне и  

скорости V движения транспортного сред-

ства 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8 а, б Отношение i количеств воды, оро-

шающей внутренние В и наружные Н поверх-

ности заднего З и переднего П дисковых 

тормозов при слабом (а) и сильном (б) дожде 

при движении транспортного средства с 

различными скоростями 
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ский коэффициент трения снижается, причем переходит через границу равновесного состояния 

(предельного цикла) и снова подходит к этой границе. 

 

               I                                          II                                                  

 
            а)                                               б) 

Таблица 1  

Изменение динамического коэффициента трения и тормозного момента в сухих (в числи-

теле) и мокрых (в знаменателе) парах трения из различных фрикционных материалов 

 

№ 

п/п 

Пары трения 

Динамический коэффициент трения, f 
Интервалы измерения тор-

мозного момента, М, Н·м I II 

1 ФК-16Л-сталь 40ХН 0,325-0,480 0,480/0,325  (t=100 °C) 4,5/2,7 

2 ФК-24А-чугун ЧНМХ 0,270-0,605 0,605/0,270  (t=100 °C) 6,0/3,6 

3 ФК-16Л-чугун СЧ15 0,290-0,606 0,606/0,290  (t=100 °C) 7,5/4,5 

      *Примечание: I – колебание   в диапазоне поверхностных температур до 100 °С. 

 

Проанализируем данные табл. 1 [14]: изменение динамического коэффициента трения в 

зависимости от поверхностной температуры соответствует классической закономерности; при 

сухих парах трения величина тормозного момента в начале торможения мгновенно возросла от 

нуля до определенного значения МТ, далее тормозной момент возрастал по линейному закону до 

начала поглощения парами трения тормоза энергии вращающихся масс Е стенда; при мокрых 

парах трения тормозной момент мгновенно возрастал до начального значения, затем резко уве-

личивался и некоторое время оставался постоянным и, 

наконец, возрастал до остановки маховых масс стенда. 

Закономерности изменения линейного износа представ-

лены на рис. 10. Максимальный износ соответствует 

удельной нагрузке 1,2 МПа, соответственно, при объем-

ных температурах металлического элемента трения 20 и 

150 °С.  

При дальнейшем увеличении удельной загрузки 

линейный износ материала ФК-24А уменьшается, т.к. 

наблюдается стабилизация динамического коэффициен-

та взаимного перекрытия, и, как следствие, уменьшение 

динамического коэффициента трения. Т.е. орошение пар 

трения дисково-колодочных тормозов является дестаби-

лизирующим фактором для их эксплуатационных пара-

метров. 

Обсуждение результатов исследований. Результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований холодных пар трения в условиях их орошения позволили с позиций нового 

подхода к процессу орошения поверхностей установить и прогнозировать: возможность полного 

удаления влаги с наружной и внутренней матовых поверхностей сплошного тормозного диска 

определяется его конструктивными параметрами (массой и внешним радиусом),  шероховато-

Рис. 9 а, б Закономерности изменения 

динамического коэффициента трения  f во 

времени t при мгновенном нагружении и 

снятии нагрузки: I – на ниспадающей вет-

ви; 1 – упрочнение и десорбция; 2 – изби-

рательный износ и разупрочнение; 3 – 

восстановление равновесной концентрации 

вакансий; 4 – установившийся режим; II – 

на восходящей ветви; с – упрочнение и 

десорбция; d – релаксация и адсорбция;  u, 

 𝑓 – изменение: энергии процесса; дина-

мического коэффициента трения 

 
Рис. 10 Зависимость линейного износа   от 

удельных нагрузок р: 1, 2, 3, и 4 – при объем-

ных температурах t = 20, 40, 60, 80 °С 
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стью поверхностей и действием центробежных сил. Полное удаление влаги происходит при ча-

стоте вращения диска не менее 3,0 с
-1

; вытеснение воды на поясе трения диска происходит при 

его взаимодействии с рабочей поверхностью накладки, а также под действием тангенциальных 

сил, действующих на образовавшуюся водяную пленку. Капли воды заполняют микровпадины 

матовой поверхности диска по окружностям наружного и внутреннего радиусов его пояса тре-

ния  и спереди нижней кромки накладки; закономерности изменения соотношения i количества 

воды на внутренней поверхности диска к наружной поверхности при толщине слоя воды (0,25-

1,5 мм) на дорожном полотне при слабом и сильном дожде при движении ТС со скоростями (50-

110 км) с помощью термовлагоизоляционного метода; отношение і количества воды на полиро-

ванном поясе трения внутренней поверхности диска к матовой его поверхности. 

Заключение. В результате нового подхода к процессам орошения полированных и мато-

вых поверхностей сплошных дисков в лабораторных и дорожных условиях тормозов транспорт-

ных средств с учетом действия на орошаемые слои воды центробежных сил и центробежного 

момента инерции с привлечением термовлагоизоляционного метода оценено количество воды, 

попадающей на поверхности дисков передней и задней оси транспортного средства. Это позво-

лило установить: величину отношения i количеств воды между поверхностями диска: внутрен-

ней и наружной (i =0,8); наружной полированной пояса трения и  матовой (i =0,4); внутренней 

полированной пояса трения и  матовой (i =0,5). Установлено распределение количества воды 

между тормозными дисками передней  (i=0,8) и задней (i =0,55) осей транспортного средства, а 

также по левому (i =0,6) и правому (i =0,7) его борту. Выявлены закономерности срыва слоев 

воды с полированной и матовой наружной и внутренней поверхности тормозного диска, что 

позволило уменьшить  толщину слоев воды и энергонагруженность поясов трения дисков. 

При заданных величинах прижимных усилий рабочих поверхностей накладок к поясам 

трения диска определена энергонагруженность тормоза, удельные нагрузки, динамический ко-

эффициент трения и тормозные моменты, развиваемые сухими и мокрыми парами трения тормо-

зов и произведен их сравнительный анализ. 
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NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN DİSK-KÜNDƏLİ ƏYLƏCLƏRİNİN SÜRTÜNMƏ CÜTÜNÜN  

NƏMLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTİ 

 

M.Y. CAVADOV, D.A. VOLÇENKO, M.M. NƏSİROVA, V.Y. VASİLİŞİN,  

N.A. VOLÇENKO, P.A. POLYAKOV 

 

Diskli-, barabanlı- və lent-kündəli əyləclərin sürtünmə cütünün xarakteri, hansı ki, ilk ikisi nəqliyyat vasitələrinə, 

sonuncusu isə qazıma qurğularında quraşdırılır, sürtünmənin metal elementinin işçi səthinə (cilalanmış) düşən su qatının 

qalınlığından asılıdır. Əyləclərin sürtünmə cütünün nəmliyi nəticəsində daha böyük normal sıxıcı qüvvə yaratmaq lazımdır. Bu 

zaman dinamik sürtünmə əmsalı azalır və nəticədə, əyləc momenti kəskin şəkildə azalır ki, bu da nəqliyyat vasitələrinin 

təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Təhlükəsizlik səviyyəsi, əyləc disklərinin səthlərinin nəqliyyat vasitələrinin oxları və 

kənarları boyunca su ilə nəmlənməsinin qeyri-bərabərlik dərəcəsindən (səviyyəsindən) asılıdır. Bu baxımdan, diskin daxili və 

xarici səthlərini nəmləyən suyun miqdarını müəyyənləşdirmək maraq doğurur. Bunun üçün, yolda olan su qatının müəyyən 

qalınlığında  və nəqliyyat vasitəsinin müxtəlif sürətlə hərəkəti zamanı termal-nəm-izolyasiya üsulundan istifadə etməklə nəzəri 

və təcrübi tədqiqatlar aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, stend və yol şəraitində disk-kündəli əyləcin sürtünmə cütlərində suyun 

olması onun istismar parametrləri üçün əsas qeyri-sabitləşdirici amildir. 
 

Açar sözlər: nəqliyyat vasitələri, disk-kündəli əyləc, sürtünmə cütü, disk səthi, suyun miqdarı. 

 

 

BEHAVIOUR OF WETTED FRICTION PAIRS DISC-SHOE BRAKES OF VEHICLES 

 

M.Y. JAVADOV, D.A. VOLCHENKO, M.M. NASIROVA, V.Y. VASILISHIN,  

N.A. VOLCHENKO, P.A. POLYAKOV 

 

The behaviour of friction pairs of disc, drum and belt-shoe brakes, of which the first two are installed on vehicles and 

the last two on a drilling winch, depends on the thickness of the layer of water entering the working (polished) surface of the 

metal friction element. As a result of the irrigation of the friction pairs of the brakes, it is necessary to create a larger normal 

pressure gain, the dynamic coefficient of friction decreases and, as a result, the braking torque is catastrophic, which adversely 

affects the safety of the vehicles. The level of safety depends on the degree of non-uniformity of water irrigation of brake disc 

surfaces along the axes and sides of the vehicle. It is therefore of interest to determine the amount of water that sprinkles the 

inner and outer surfaces of the disc. For this purpose theoretical and experimental studies were carried out using a thermal-gas-

insulating method at the specified thickness of a water layer on a road bed and when the vehicle is moving at different speeds. 

In bench and road conditions, the presence of water in the friction pairs of the disc-shoe brake is shown to be a major 

destabilizing factor for its operational parameters. 

 

Key words: vehicle, disc brake, friction pairs, disc surfaces, amount of water. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И  

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

 
Х.В. ГАФАРЗАДЕ1, A.M. ГАФАРОВ2, Б.Г. САЛАЕВ2 

 

 
В статье рассматриваются вопросы прогнозирования и оценки состоянии спортивных и аварийно-

спасательных технических средств статистическими методами. Для ликвидации опасного влияния последствий чрез-

вычайных ситуаций привлекаются специалисты в области ЧС, а также используются опыт и навыки высококвалифи-

цированных спортсменов различных направлений. Часто эти два вида работы переплетаются в единое для выполнения 

производственных, военных, социальных и других важных, ответственных государственных задач.  

Разработана методика прогнозирования и оценки надежности спортивного и аварийно-спасательного обору-

дования методами математической статистики. В теории надежности широкое применение находят методы теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теории массового обслуживания, линейного и нели-

нейного программирования, математической логики, статистического моделирования, теории графов и др. 

В статье приводятся новые методы установления взаимосвязи между обобщенными параметрами спортивной 

и аварийно-спасательной техники и показателями их надежности. 

 

Ключевые слова: спорт, авария, спасение, техника, средства, надежность, прогноз, оценка, методика, 

статистика. 

 

 
Введение. Ликвидация и снижение опасного влияния последствий чрезвычайных при-

родных и техногенных процессов непосредственно связаны со спасением жизни, сохранением 

здоровья людей, уменьшением размеров ущерба окружающей среде и многомиллионных потерь, 

локализацией зон бедствия, а также устранением многочисленных непредвиденных факторов 

различного происхождения. Кроме того, при устранении факторов, угрожающих жизни и здоро-

вью гражданского населения подвергаются большим опасностям и люди, выполняющие эти не-

отложные и необходимые работы. К таким работам привлекаются не только специалисты в об-

ласти чрезвычайных ситуаций, но и используется опыт и навыки высококвалифицированных 

спортсменов различных направлений. Часто эти два вида работы переплетаются в единое для 

выполнения производственных, военных, социальных и других ответственных государственных 

задач. Результаты исследований и анализ мирового и отечественного опыта борьбы со чрезвы-

чайными ситуациями показывают, что одним из основных факторов, влияющих на эффектив-

ность проведения аварийно-спасательных работ, является оснащенность специальных формиро-

ваний современными спортивными и аварийно-спасательными оборудованиями. Спортивные и 

аварийно-спасательные средства являются особым видом техники, которая широко используется 
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при выполнении различных видов сложности спортивных мероприятий и аварийно-

спасательных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Спортивные и аварийно-спасательные средства в зависимости от выполняемых функ-

ций по более укрупненной схеме можно разделить на следующие группы: оборудование и при-

боры для выполнения спортивных мероприятий, средства ведения спасательных работ, инже-

нерного обеспечения, жизнеобеспечения и индивидуальной защиты. Средства, применяемые при 

выполнении спортивных упражнений и аварийно-спасательных работ, имеют разные приводы: 

ручной немеханизированный, ручной механизированный. Кроме того, спортивная и аварийная 

техника отличаются также по функциональному назначению, в зависимости от выполняемых 

работ. 

Анализ функциональных характеристик аварийно-спасательных средств показывает, 

что они во многих случаях идентичны с функциональными показателями спортивных оборудо-

ваний, приборов, машин и устройств, которые широко используются при многочисленных спор-

тивных мероприятиях, на тренировках, соревнованиях и др. К таким средствам можно отнести 

мотоциклы различных назначений, автомобили, вертолеты, самолеты, суда различных типов, 

льдоуборочные оборудования, подъемники, горно-спортивные и скалолазные оборудования, 

информационную и медико-биологическую аппаратуру и т. д. Сложность и часто опасность вы-

полнения различных производственных задач, вероятность аварий и катастроф природного и 

техногенного происхождения, а также другие непредвиденные ситуации требуют использования 

разнообразных технических средств для предупреждения и ликвидации последствий этих про-

цессов. Для достижения высоких спортивных результатов, оперативного и успешного выполне-

ния поисковых и аварийно-спасательных работ необходимы технические средства с высокой 

надежностью и долговечностью. Развитие спортивных и аварийно-спасательных технических 

средств в значительной мере связано с высокими требованиями к качеству и эффективности их 

функционирования.  

Цель статьи - разработка методики прогнозирования и оценки надежности спортивно-

го и аварийно-спасательного оборудования методами математической статистики. 

Организация исследования. Проблемами надежности приборов, машин и оборудова-

ний и других различных технических средств занимается область науки – теория надежности. 

При решении задач теории надежности обычно используются результаты исследований, лежа-

щих в основе различных явлений, приводящих к снижению качества, надежности и долговечно-

сти применяемой техники. В теории надежности широкое применение находят методы теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теория массового обслужива-

ния, линейного и нелинейного программирования, математической логики, статистического мо-

делирования, теории графов и др. [1]. В настоящей работе впервые делаются попытки установ-

ления взаимосвязи между обобщенными параметрами спортивной и аварийно-спасательной тех-

ники и показателями их надежности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Если подробно изучать и анализировать 

процессы, происходящие в спортивной и аварийно-спасательной технике, можно значительно 

уменьшить влияние случайных факторов на их работоспособность, тем самым – на возможность 

проявления отказов. Для этой цели на базе анализа экспериментальных данных при ускоренных 

испытаниях или во время эксплуатации можно составить модели процессов, происходящих в 

отдельных деталях и создающих условия для их отказов.  

Физические модели надежности иногда существенно помогают построить удачные ги-

потезы о распределениях вероятностных характеристик надежности, которые затем могут быть 

проверены статистическими методами [2]. 

Известно, что характеристики технического объекта и его показатели   , определяющие 

свойства надежности, являются функцией входных параметров    и времени   

    (           )  
(1) 

где           – параметры, характеризующие условия эксплуатации и характеристики состоя-

ния технического объекта. 
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Любой из определяющих параметров    и его изменение под действием различных фак-

торов может быть приближенно представлен в виде [3]: 

               ∑
   
   

 

   

    
   
  
    (2) 

Иногда показатели надежности представляется как функции физических характеристик, 

параметров элементов и скорости их изменения в зависимости от различных факторов. Напри-

мер, изменения вероятности отказа можно выразить через параметры элемента вида [1] 
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    (3) 

где 
   

  
 – скорость изменения параметра   , вследствие физических или физико-химических про-

цессов в элементе; 
   

   
 – изменение вероятности отказа в результате изменения параметра   . 

При оценке надежности деталей машин и оборудований обычно учитываются различ-

ные характеристики материалов, из которых они изготовлены, а также факторы, изменяющие их 

свойства. В таких случаях вероятность отказов можно определить зависимостью [1] 
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Обычно надежность технических систем определяется интенсивностью отказов  ( ). 
Для стабильно надежных технических систем вероятность безотказной работы  ( )    
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  (5) 

С учетом формулы (5) общая интенсивность отказов машин и оборудований можно за-

писать в виде  

 ( )  ∑  ( )
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         (6) 

Согласно [4], аргументы           и определяющие параметры    часто являются слу-

чайными величинами. Установлено, что причины разрушения деталей спортивных и аварийно-

спасательных машин и оборудований создают большие трудности, как при выборе методов мо-

делирования, так и при разработке новых моделей для оценки надежности.  

Часто приходится создавать модели для конкретного технического объекта с учетом 

условий эксплуатации. В настоящее время для решения исследовательских, проектных и эксплу-

атационных задач используется имитационное моделирование, модели по аналогии процессов и 

систем.  

Одним из наиболее распространенных видов моделирования надежности является ма-

тематическое моделирование. Вероятностные методы теории надежности привлекаются для 

выявления и описания физико-химических процессов и явлений, влияющих на надежность и 

приводящих к отказам, для установления их кинетических закономерностей в зависимости от 

состояния элементов и внешних воздействий, описания взаимодействия элементов системы и 

т.д. [5]. 

Для получения вероятностных моделей элементов надежности спортивной и аварийно-

спасательной техники можно использовать дискретные и непрерывные распределения [5-14].  
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При дискретной модели надежности дискретные распределения описывают случайные 

величины, которые принимают конечное или счетное множество значений (число отказов, число 

исправных или отказавших объектов и т.д.) [5]. Такой метод может быть использован при моде-

лировании и оценке надежности аварийно-спасательного оборудования и инструментов (пнев-

матических и гидравлических домкратов, гидроклинов, резаков  и т.д.), вспомогательного ин-

струмента и оборудования (моторезаки, бетоноломы, перфораторы, мотопилы и т.д.), робототех-

нических средств (робототехнических комплексов, подводных управляемых аппаратов, устано-

вок с дистанционным управлением и т.д.), спортивных и гоночных мотоциклов, горно-

спортивного и скалолазного оборудования и т.д.  

При дискретном распределении случайных величин (например, отказов) можно исполь-

зовать биномиальные распределения. Биномиальные распределения случайных величин описы-

ваются формулой: 

  
  

  (   ) 
    (   )       

     (   )     (7) 

где   – вероятность успешных испытаний или число   исправных элементов системы;   – общее 

число испытаний;   – вероятность одного успешного испытания;   
  – биномиальные коэффици-

енты. 

Согласно [1], при большом числе   и малых значениях p биномиальное распределение 

хорошо аппроксимируется распределением Пуассона с параметрами      и ошибкой аппрок-

симации порядка 
  

 
   

 ( )  
  

  
     (  ) (8) 

или нормальным распределением:  (|
 

 
  |   )      ( √

 

 (   )
)  (9) 

где  ( ) – нормированная функция Лапласа. 

При      можно использовать распределение Пуассона (8) в виде 

 ( )  
(  ) 

  
    (   )  (10) 

При     распределение (10) можно рассматривать как вероятность отсутствия отказов 

за время   (в теории надежности   принимается как интенсивность отказов). 

 (   )     (   )  (11) 

Помимо вышеуказанных дискретных распределений, при прогнозировании оценки 

надежности спортивной и аварийно-спасательной техники можно использовать отрицательное 

биномиальное распределение – распределение Паскаля, для определения вероятности числа не-

исправной техники  , предшествующих   исправному 

 ( )        
     (   )   (12) 

где   – вероятность брака. 

При     распределение Паскаля имеет форму геометрического распределения. 

Для определения надежности спортивной и аварийно-спасательной техники при выбо-

рочном испытании можно применять гипергеометрическое распределение  
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 ( )  
  
      

   

  
   (13) 

где   – число исправной техники;   – выборка объема;   – общий объем, имеющий   исправной 

техники.  

Заключение. Спортивные, аварийно-спасательные машины и оборудование, приборы, 

инструменты и другие технические средства можно условно группировать по видам отказов 

следующим образом: по приработочным отказам, по внезапным отказам, по отказам быстро ста-

реющих объектов, по износовым отказам. 
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QƏZA-XİLASETMƏ TEXNİKİ VASİTƏLƏRİNİN VƏZİYYƏTİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI VƏ 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI 

 

H.V. QAFARZADƏ, A.M. QAFAROV, B.H. SALAYEV 

 

Məqalədə idman və qəza-xilasetmə texniki vasitələrinin vəziyyətinin statistik metodlarla proqnozlaşdırılması və 

qiymətləndirilməsi məsələlərinə baxılır. Fövqəladə halların təhlükəli təsirlərini ləğv etmək üçün fövqəladə hallar sahəsində 

çalışan mütəxəssislərlə bərabər, müxtəlif istiqamətli yüksək ixtisaslı idmançıların təcrübə və bacarıqlarından da geniş istifadə 

edilir. Əksər hallarda bu iki iş növü istehsal, hərbi, sosial və digər dövlət əhəmiyyətli məsələlərin həlli məqsədilə vahid şəkildə 

birləşir. Riyazi statistika üsullarından istifadə etməklə idman və qəza-xilasetmə avadanlıqlarının etibarlılığının 

proqnozlaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodikası işlənib hazırlanmışdır. Etibarlılıq nəzəriyyəsində ehtimal nəzəriyyəsi, 

riyazi statistika, informasiya nəzəriyyəsi, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi, xətti və qeyri-xətti proqramlaşdırma, riyazi məntiq, 

statistik modelləşdirmə, qraflar nəzəriyyəsi və s. metodlar geniş tətbiq olunur. 

Təqdim edilən məqalədə idman və qəza-xilasetmə avadanlıqlarının ümumiləşdirilmiş parametrləri ilə, onların 

etibarlılıq göstəriciləri arasındakı əks əlaqənin yaradılmasının yeni metodları verilmişdir. 

 

Açar sözlər: idman, qəza, xilasetmə, texniki vasitə, etibarlılıq, proqnoz, qiymətləndirmə, metodika, statistika. 

 

 

FORECASTING AND ASSESSMENT TECHNIQUE OF CONDITION OF SPORTS AND EMERGENCY  

RESCUE TECHNICAL MEANS BY STATISTICAL METHODS 

 

H.V. GAFARZADE, A.M. GAFAROV, B.H. SALAYEV 

 

Forecasting and assessment technique of condition of sports and emergency rescue technical means by statistical 

methods were studied in the article. To eliminate the dangerous effects and consequences of emergencies, are involved not 

only experts in this field, also are used experience and skills of highly qualified athletes of various directions. Often these two 

types of work are intertwined into a single one for performing production, military, social and other important responsible state 

tasks. The aim of the study is to develop methods for predicting and assessing sports and emergency equipment reliability 

using methods of mathematical statistics. In reliability theory are widely used methods of probability theory, mathematical 

statistics, information theory, queuing theory, linear and nonlinear programming, mathematical logic, statistical modeling, 

graph theory, and others. 

In this article provides new methods of establishing the relationship between generalized parameters of sports and 

emergency-rescue equipment and their reliability indicators.  

 

Key words: sports, accident, rescue, equipment, means, reliability, forecast, assessment, technique, statistics 
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NEW APPROACH FOR REGULATING RHEOLOGICAL CHARAC-

TERISTICS OF NON-NEWTONIAN OILS BY THERMAL TREATMENT 
 

T.Sh. SALAVATOV
1
 

 
 

The effective factor of regulating of rheophysical characteristics of liquid systems in oil recovery is use of physical and 

physical-chemical methods. The convincing outcomes of applying of thermal, physical-magnetic and electric fields are ob-

tained at affecting on thermodynamic and rheological properties of liquid systems in processes of oil recovery, cleaning of 

propellant and oils, etc. Results of theoretical, experimental researches of the new methods for regulating of non-Newtonian 

oils rheological characteristics by treating of hydrocarbon systems by thermal fields are observed. 
 

Key words: well, oil and gas field, production, operation. 
 

 

Introduction. The control over non-equilibrium processes occurring in the porous strata and pipes 

in the course of flow of reservoir fluids requires the search for new solutions and methods basing on the 

idea of reducing the share of chemical reagents used in the technological processes. The necessity of 

raising such an issue originates from the problem of effective reduction of expenses that are acute for 

many spheres of production and scientific activity of a human being. 

Relevance of the problem becomes more acute in oil-and-gas recovery technologies where the ex-

penses for conducting the industrial operations make up a considerable portion of financial costs. There-

fore, a search for new methods of effect hydrocarbon objects with the use of new physical effects will 

make it possible to regulate and control over non-equilibrium processes occurring in the well-reservoir 

system. In the investigations of academician A.Kh.Mirzadjanzade and his science school the large at-

tention is given to a whole trend associated with the use of physical fields in the processes of recovery, 

preparation and transportation of oil and oil products. A high efficiency was reached when using the 

methods of processing of water and oil-and- water systems by physical fields (temperature fıeld, electric 

and permanent magnetic field, pressure fıeld, etc.) (Borsutsky, Z.P., et al, 2000). 

Purpose of work. Experimental Results and Discussion. In our earlier investigations there was re-

vealed the fact of reaction of rheological properties of non- Newtonian oils to the temperature variation. 

4n this sense, the use of temperature fields with the purpose of regulation of rheological properties of 

non-Newtonian oils is quite expedient and actual. 

The heat treatment procedure consisted in the following: the oil samples were placed in two steel 

cylinders with pressure screw caps. One of the cylinders was provided with a mixer. Both cylinder with 

the oil samples of one oil field were place into a temperature-controlled cabinet and a subjected to heat-

ing up to a temperature of 353∘𝐾 for 20 minutes. Thereaf-

ter, the oils in the cylinders were cooled down to a tem-

perature of 293∘𝐾. The samples were cooled by a non-

equilibrium rate and during this process; the internal 

structure did not have time for restructuring. The tempera-

ture inside objects under investigation was monitored with 

the use of temperature sensors. The oils were cooled 
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down at fixed rates with the help of the “NESLAB-PBC-75” equipment, which made it possible to en-

sure the cool-down rates in the process of heat treatment within the limits of (0.95 − 4.2)
𝐶

𝑚𝑖𝑛
. 

To evaluate the variation of oils properties after heat treatment the oils rheograms (curve 2, Fig.1) 

were taken on RHEOTEST “HAAKE RV-11”. In the next series of experiments there was performed  𝛼  

cyclic (three cycles) heat treatment of oil samples at a temperature of 323∘𝐾 (curve 3, Fig.1). 

In the earlier investigations concerning the pressure treatment of non-Newtonian oils, the process 

was performed by subjecting the oil samples to periodic pressurization in the container (Mirzadjanzade, 

A.Kh., 1977; Salavatov, T.Sh., et al., 1989). The same approach in the course of heat treatment, i.e., 

periodicity of heating and cooling, has made it possible to improve the rheological properties at a heat 

treatment temperature of 323∘𝐾. 

Taken as the investigation objects were the oils 

from the Shavol and Khiha oil fields (Hungary). The 

samples of heat-treated oils were placed in dark glass 

ampoules of 10−5𝑚3 in volume with hermetically 

closed covers. A half of the amount of samples was 

stored in a refrigerator and the second half was kept 

at a room temperature in the light-protected cabinet. 

To set the system “memory” reaction to the ef-

fect, there were performed the rotational viscosity 

measurements on the tested samples with a periodici-

ty of 24 hours. The measurement results have shown 

that the improved rheological properties of oil were 

retained for a long period (up to 30 days) after heat 

treatment (Fig.2). 

At the same time, there was shown the influence 

of the oil samples storage temperature on keeping the 

improved rheological properties (Fig. 3). In the 

course of experiments, it was established that apart 

from the temperature level and periodicity, the heat 

treatment efficiency is affected by the oil-cooling 

rate. Taken as the criterion of efficiency was parame-

ter ℎ =
ℎ𝑡𝑟

ℎ𝑖𝑛
 , where ℎ𝑖𝑛 and ℎ𝑡𝑟 are the viscosity val-

ues of oil samples before and after heat treatment, 

respectively. 

The experiment results are shown in Fig.4 and 

proceeding from these results, we can judge on the 

presence of a certain cooling-rate meaning (in this 

case, 3.3
𝐶

𝑚𝑖𝑛
) after which the process of further in-

crease of the heat treatment effect is no longer ob-

served and, sometimes, it may even bring about a 

decrease of the effect. 

In some publications (Szilas, AP., 1986; Gubin, 

V.E. and Gubin, V.V., 1982) there is expressed the 

opinion that when heating the oils containing high-

molecular compounds, there occurs the destruction of 

the structure of paraffins, which results in the change 

of the system properties, which is then gradually re-

turns to the initial state at the expense of restoration 

of the structural “grid” of paraffins. However, expla-

nation of the heat treatment mechanism only due to 

Figure 1. Title goes here ... 

 
 

Figure 2. Title goes here ... 

 
 

Figure 3. Title goes here ... 
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the structural metamorphoses of the paraf-

fin “grid” would be incomplete. For the 

sake of mere control, we conducted the 

investigations on the heat treatment of oil 

samples from the Kardoshkut oil fıeld 

(asphaltenes – 0.8%, resins – 1.5%, 

paraffins – 55.6%) and the Demien oil 

fıeld (asphaltenes – 2.0%, resins – 6.0%, 

paraffins – 14.4%). The paraffıns crystal-

lization temperature in the oil of the Kar-

doshkut oil field was 309∘𝐾 The heat 

treatment of this oil was performed using 

the aforesaid procedure at a temperature of 

353∘𝐾 with subsequent cooling down to 

293∘𝐾 at a rate of (1.3 − 1.38)
𝐶

𝑚𝑖𝑛
. 

The roto-viscometric measurements were conducted on rheotest “HAAKE RV-11” at a temperature 

of initial and heat-treated oil samples at temperatures of 293, 303, 306 and 309∘𝐾. 

The measurement results are specified in the Table. 

The test results with the oil samples of the Demien oil fıeld were found to be the same as those with 

the oils of the Shavoi and Khiha oil fields. 

Thus, we can judge about impossibility of neglecting the effect of resins and asphaltenes on the heat 

treatment mechanism and, obviously, the latter play the role of “clamping modules” in the structural 

processes of paraffin “grid”. 

Apart from the aforesaid, playing in the restructuring mechanism quite significant and, probably, the 

defining role are the electrokinetic effects, which are obliged to occurring in the process weak electric 

fields similar to those appearing during the pressure 

treatment or magnetic treatment of the systems. 

To check the aforesaid assumption on the heat 

treatment mechanism, there were performed the inves-

tigations of the oil samples before and after the heat 

treatment using the electronic para-magnetic resonance 

(EPR), which was used when studying the pressure 

treatment mechanism. 

The investigation results using the radio spectro-

scopic method are specifıed in Fig. 5 and they are in-

dicative of the change of concentrations of paramagnet-

ic centers (CPC) after heat treatment. At this, the nature 

of change and its duration depend on the temperature 

level and multiplicity of treatment. In all the experi-

ments there was noticed the return of the system to the 

initial state after elapsing some time and this process 

depends upon the duration of electro kinetic effects, 

i.e., leveling of CPC, which are matched with the varia-

tion of rheological properties of non-Newtonian oils. 

Variation of the EPR signal after heat treatment may be 

explained, as for the pressure treatment cases, basing on 

free-radical nature of paramagnetism, at the expense of 

destruction of polynuclear structures of high-molecular 

compounds with the formation of non-paired spins, 

which is indicative by the growth of the EPR spectrum 

intensity. 

Table 1. The results of rotational viscosity measurements of 

oil samples of the Kardoshkuk oil field before and after heat-

treatment  

Type Basic Eq. Velocity@Xt Acceleration@Xt 

Straight line Yt=A+B•Xt  vt=B at=0 

Curvilinear Yt=A+B•Xt+C•Xt
2 vt=B+2C•Xt at=2C 

Logarithmic Yt=LN(Xt)  vt=1/Xt at=–(1/Xt
2) 

Exponential Yt=EXP(A•Xt) vt=A•EXP(A•Xt) at=A2•EXP(A• Xt) 

Exponential 

smoothing 

Yt=Yt-1+C•(Xt–Yt-

1) 
vt=C at=0 

 

Figure 4. Title goes here ... 

 
 

Figure 5. Title goes here ... 
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It is obvious that this process may result to an increase of the system electric conductivity. Thus, the 

obtained results as well as the data of analogous investigations of the use of physical fields (pressure 

field, magnetic field and electric field) when treating the heterogeneous systems makes it possible to 

speak about a similar nature of their effect, which, in its turn, may indicate a single mechanism of ef-

fect. 

Conclusion. The conducted investigations served as the basis for creating the industrial technolo-

gies, which made it possible, depending on the geological, technological and technological conditions, 

to selectively choose that or another method of physical effect. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НЕНЬЮТОНОВСКИХ МАСЕЛ ПУТЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Т.Ш. САЛАВАТОВ 
 

Эффективным фактором регулирования реофизических характеристик жидких систем при добыче нефти явля-

ется использование физических и физико-химических методов. Получены результаты применения теплового, физико-

магнитного и электрического полей при воздействии на термодинамические и реологические свойства жидких систем 

в процесс добычи нефти, очистки топлива и масел и др. Приведены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований новых методов для регулирования реологических характеристик неньютоновских нефтей путем обра-

ботки углеводородных систем термальным методом. 
 

Ключевые слова: скважина, нефтегазовое месторождение, добыча, эксплуатация. 
 

 

QEYRİ-NYUTON YAĞLARININ REOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ ÜÇÜN  

TERMİKİ EMAL TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ YENİ YANAŞMA 
 

T.Ş. SALAVATOV 
 

 Neft emalı zamanı maye sistemlərin reofiziki xüsusiyyətlərinin tənzimlənməsinin effektiv amili fiziki və fiziki-kimyəvi 

metodlardan istifadə edilməsidir. Məqalədə neftin emalı, yanacaq və yağların təmizlənməsi və başqa proseslər zamanı maye 

sistemlərinin termodinamik və reoloji xüsusiyyətlərinə təsiri zamanı istilik, fiziki-maqnit və elektrik sahələrinin tətbiqinin 

əsaslı nəticələri əldə edilmişdir. Qeyri-Nyuton neftinin reoloji xüsusiyyətlərinin karbohidrogen sistemlərinin termal metodla 

emalı yolu ilə tənzimlənməsi üçün yeni metodlarının nəzəri və eksperimental nəticələri təqdim olunmuşdur.  
 

Açar sözlər: quyu, neft-qaz yatağı, hasilat, istismar. 
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ВЫБОР ПЛОТНОСТИ БУРОВОГО РАСТВОРА С УЧЁТОМ 

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В СТВОЛЕ БУРЯЩЕЙСЯ 

 СКВАЖИНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

С.А. РЗА-ЗАДЕ
1
, Ш.О. БАХШАЛИЕВА

1
,  

Н.Р. АХУНДОВА
2
, Ф.Н. ИСМАЙЛОВ

2
 

 

 

 

Сложность проводки глубоких скважин обусловлена прежде всего неопределенностью информации о горно-

геологических условиях бурения, включающих необходимые с позиций бурения сведения о горных породах и флюи-

дах в их естественном состоянии. Отсутствие необходимой информации о влиянии бурения и добычи на локальное 

напряженно-деформированное состояние в конечном итоге может привести к осложнениям при бурении скважин. Эти 

напряжения во многом зависят от правильного выборы плотности бурового раствора. В связи с этим в статье рассмат-

ривается вопрос выбора плотности бурового раствора в зависимости не только от пластового давления и давления 

гидроразрыва, но и от возникающих в процессе бурения напряжений на станках скважины. 

 

Ключевые слова: напряжение, давление, плотность раствора, осложнение, горная порода. 

 

 

 

Введение. Бурение и добыча влияют на локальное напряженно-деформированное состо-

яние. Осложнения, возникающие при бурении, могут предвещать последующие затруднения на 

этапе добычи. Изменения напряжения могут вызвать разрушение горной породы в процессе бу-

рения и потерю устойчивости ствола скважины [5].  

Процессы бурения нарушают исходное равновесие напряженного состояния в присква-

жинной зоне. По мере выработки цилиндрического объема горной породы напряжения, дей-

ствующие на нее, начинают перераспределяться на окружающие породы. При этом возникают 

касательные (кольцевые) напряжения, которые должны переноситься на породы, окружающие ствол 

скважины. Эти напряжения зависят от плотности бурового раствора, наклона ствола скважины, угла 

падения и азимута пласта, а также величины и ориентации напряжений вдали от скважины (Sv, SH и 

Sh). Кольцевые напряжения существенно зависят от радиуса и азимута ствола скважины. Величина 

этих напряжений может значительно превысить SH. Чаще всего при традиционном бурении давле-

ние бурового раствора используется, чтобы компенсировать механический подпор, изымаемый по 

мере выбуривания цилиндрического объема породы из пласта. Буровики заменяют столб породы 

столбом бурового раствора, однако его давление действует одинаково по всем направлениям и не 

                                                 
1 Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 
2 НИИ Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия 

   E-mail: bahshaliyeva@mail.ru 

 

 

 
Cild 12.№3                          İyul – Sentyabr 2020 

Vol. 12.№3                                       July – September 2020 

 

 

 

mailto:bahshaliyeva@mail.ru


С.А. Рза-заде, Ш.О. Бахшалиева, Н.Р. Ахундова, Ф.Н. Исмайлов 

42 

может полностью уравновесить напряжения сдвига в пласте, которые могут иметь выделенные 

направления.  

По мере перераспределения напряжения на стенках скважины напряжения сдвига могут 

превысить предел прочности породы и ствол скважины необратимо деформируется или полно-

стью разрушается. 

Типичными примерами геомеханических проблем при бурении являются неустойчивость 

ствола скважины и растрескивание пласта. Это может приводить к финансовым потерям из-за 

потери бурового раствора, выбросов, прихватов, к необходимости спуска дополнительных об-

садных колонн, бурения незапланированных боковых стволов и даже ликвидации скважины. 

Чтобы избежать возникновения неустойчивости ствола скважины, операторы должны разра-

батывать программы бурения и обустройства скважин, учитывающие величины и направления 

напряжений, плотность бурового раствора, траекторию скважины и поровое давление до начала, 

в процессе и после завершения бурения скважины. 

Цель работы - выбор плотности бурового раствора в зависимости от напряженного со-

стояния горных пород, возникающих при тектонических нарушениях. 

Выбор плотности бурового раствора, как известно, осуществляется в зависимости от зна-

чений давлений пластового, порового и гидроразрыва, которые показаны на построенном сов-

мещѐнном графике давления для конкретного место-

рождения согласно формуле: 

 = Эпл  Ка  Кб, 

где Эпл – эквивалент пластового давления, Ка – коэф-

фициент аномальности, Кб – коэффициент безопасно-

сти. 

Проведѐнные исcледования в области геоме-

ханики разрушения горных пород показывают, что 

замена пробуренной горной породы в скважине на 

буровой раствор, позволяющий сохранить устойчи-

вость стенок скважины, является неравноценной, что 

может привести к нарушениям, способным повлиять 

на нефтеотдачу пластов и на появление осложнений 

в процессе бурения [1, 2]. 

На рис 1. показаны тектонические наруше-

ния, которые могут возникнуть при различных зна-

чениях действующих на породу напряжений (Sv, 

Shmax, SHmin).  

В первом случае они могут привести к образованию желобов.  

Во втором случае при Smax > Sv >Shmin – к техногенным трещинам, если Sv > SHmax > Smin,  к 

растяжениям.  

В третьем случае – к техногенным трещинам сдвига. Это во многом будет зависеть от 

правильности выбора плотности бурового раствора.  

При выборе следует учитывать, что напряжения, возникающие в скважине, должны по 

сути находиться в равновесном состоянии с напряжениями на стенках скважины. Только в этом 

случае нарушение не будет наблюдаться. Главным из этих напряжений является Sv, (вертикаль-

ное напряжение).  

В нашем случае оно является управляемым, т.к. зависит от плотности раствора. Опреде-

ление плотности бурового раствора по такой методике не всегда позволяет приостановить 

 
 

Рис.1. Напряжения в естественных  

условиях залегания 
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осложнения в процессе бурения. Во избежание этой ситуации определяем плотность бурового 

раствора с учѐтом возникающих напряжений. С этой целью на графике изменения пластовых 

давлений и давлений гидроразрыва следует нанести и данные по изменению минимального и 

максимального бокового напряжения, а также вертикального напряжения, как это представлено 

на рис. 2. 

Анализируя графики, можно предположить, что для сохранения равновесного состояния 

напряжений следует в каждом конкретном случае изменять вертикальное напряжение Sv, кото-

рое напрямую зависит от плотности бурового раствора. Так, в первом случае (рис. 2а) напряже-

ние min и maх находятся внутри сектора изменения пластового давления и давления гидрораз-

рыва [3–5]. В этом случае выбор плотности бурового раствора рекомендуем уменьшить, для того 

чтобы уровнять Sv= Smin=Smax. Во втором случае (рис. 2б), когда напряжение Sv находится между 

минимальным значением напряжения (SHmin) и максимальным значением (SHmax), нужно плот-

ность раствора держать на уровне эквивалента давления гидроразрыва. В третьем случае (рис. 

2в) рекомендуем значение плотности увеличить, тем самым значение напряжения SV изменится 

и станет равным значениям, находящимся между Smin и Smax. Величина Sv в этом случае 

увеличится.  

Заключение. При выборе плотности бурового раствора для более точного значения мы 

рекомендуем учитывать не только градиенты давлений и градиент гидроразрыва пластов, но и 

изменение напряженного состояния горных пород при бурении скважин. С этой целью при по-

строении совмещѐнного графика давления следует на графике указать также линии изменения 

напряжений горных пород до глубины. А выбор плотности бурового раствора следует опреде-

лять с учѐтом этих напряжений. Это позволило бы избежать происходящие в процессе бурения 

скважин осложнения, такие как газонефтепроявление и уход раствора.  

 
 

 
Рис.2. График изменения пластовых давлений и давлений гидроразрыва с глубиной  
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MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN QARŞISININ ALINMASI MƏQSƏDİLƏ QAZILAN QUYU LÜLƏSİNDƏ 

GƏRGİNLİK VƏZİYYƏTİNİN NƏZƏRƏ ALINMASI İLƏ QAZIMA MƏHLULUNUN SIXLIĞININ SEÇİLMƏSİ 

 

S.Ə. RZA-ZADƏ, Ş.O. BAXŞƏLİYEVA, N.R. AXUNDOVA, F.N. İSMAYILOV 

 

Dərin quyuların qazılmasının mürəkkəbliyi, hər şeydən əvvəl, qazıma nöqteyi-nəzərdən, təbii vəziyyətində dağ 

süxurları və flüidlər haqqında lazımi məlumatların daxil olduğu, qazımanın dağ-geoloji şəraitləri haqqında informasiyanın 

qeyri-müəyyənliyi ilə şərtlənmişdir. Qazıma və hasilatın lokal gərginlik-deformasiya vəziyyətin təsiri haqqında lazımi 

informasiyanın olmaması, yekunda, quyuların qazılması zamanı mürəkkəbləşmələrə gətirə bilər. Bu gərginliklər bir çox 

hallarda qazıma məhlulunun sıxlığının düzgün seçilməsindən asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq, verilmiş məqalədə qazıma 

məhlulunun sıxlığının seçilməsi məsələsinə yalnız lay təzyiqindən və hidroyarılma təzyiqindən deyil, həm də qazıma 

prosesində quyunun dəzgahlarında yaranan gərginliklərdən asılı olaraq baxılır. 

 

Açar sözlər: gərginlik, təzyiq, məhlulun sıxlığı, mürəkkəbləşmə, dağ süxuru.  

 

 

SELECTION OF DRILLING DENSITY, TAKING INTO ACCOUNT THE TENSION STATE IN THE 

BORE OF DRILLING WELLS IN ORDER TO PREVENT COMPLICATIONS 

 

S.A. RZA-ZADE, Sh.O. BAKHSHALIEVA, N.R. AKHUNDOVA, F.N. ISMAYILOV  

 

The complexity of deep hole drilling is caused, first of all, by the uncertainty of information on mining and geologi-

cal conditions of drilling, including the necessary drilling positions, the information about rocks and fluids in their natural 

state. The abcense of necessary information on the impact of drilling and production on a local stress-strain state can lead to 

complications when drilling a well. These densities depended in many respects on the correct choice of the density of the 

drilling request. In this regard, the article considers the question of the density of the drilling fluid, not only depending on the 

reservoir pressure and hydraulic fracture pressure, but also on the pressure during tension drilling, on the well tools. 
 

 Key words: tension, pressure, drilling fluid density, complication, rock. 
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ИСПЫТАНИЯ МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ДЛЯ ОСУШКИ ГАЗА  

НА ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРОМЫСЛАХ НГДУ «28 МАЯ»  

 

Ф.Г. СЕЙФИЕВ
1
 

 

 

В статье рассматриваются вопросы технологии сбора, осушки и подготовки к транспортизации природных и 

попутных газов на морских нефтегазовых месторождениях. Приведены результаты физико-химических и технологи-

ческих показателей разработанного нового абсорбента на основе местных химических продуктов. Также приведены 

результаты промышленных испытаний предложенного абсорбента - монопропиленгликоля в качестве осушителя газа 

взамен импортного триэтиленгликоля. На основании результатов внедрения монопропиленгликоля для осушки газа  

выбран оптимальный состав абсорбента и технологический режим работы установки осушки газа.  

 

Ключевые слова: абсорбент, монопропиленгликоль, триэтиленгликоль, осушка газа, регенерация, точка ро-

сы, гидраты, скважина.  

 
Введение. Обеспечение высокого темпа развития нефтяной и газовой промышленности 

республики и повышение качества природного и нефтяного газа, подаваемого в магистральный 

газопровод, требуют разработки и внедрения новых технологических процессов промысловой 

обработки газа. В связи с интенсивным развитием нефтегазовой промышленности страны требу-

ется разработка и внедрение новых высокоэффективных технологических  процессов  и их усо-

вершенствование.  

При добыче, сборе и транспорте газа в условиях моря в связи с изменением термодина-

мических показателей в системе  образуются технологические осложнения (гидраты, солеотло-

жения и др.). Эти осложнения нарушают нормальный рабочий режим скважин, установки подго-

товки газа и магистральных проводов. В результате этих явлений возникают большие потери 

газа, газового конденсата и химических реагентов [1].  

С целью обеспечения бесперебойного транспорта газа в промысловых условиях необхо-

димо предотвратить образование гидратных соединений в технологической системе и осушке 

газа от водяных паров. В нефтегазовых и газоконденсатных месторождениях для осушки газа в 

основном применяются гликоли (ди- и триэтиленгликоли) [2]. В частности, до последнего вре-

мени для осушки природного и компримированного газа на нефтегазодобывающих промыслах 

Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) широко приме-

нялся  триэтиленгликоль (ТЭГ) [2-3]. 

Триэтиленгликоль, являясь хорошим абсорбентом, имеет ряд технологических и техни-

ческих недостатков: сложность регенерации водных растворов, повышенная вязкость и темпера-

тура замерзания, высокая стоимость, токсичность, дефицитность, так как он в основном закупа-

ется из-за рубежа, что требует больших валютных затрат и сложностей доставки на промысел. В 

связи с этим возникла необходимость найти и исследовать новый доступный, эффективный аб-

сорбент на базе продуктов нефтехимического синтеза, выпускаемых в республике, провести его 
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промышленное испытание и внедрение для осушки природного газа взамен импортного триэти-

ленгликоля [3].   

С целью разработки нового абсорбента были исследованы образцы различных реагентов,  

доставленных из химических заводов республики. На основании проведенных предварительных 

исследований установлено, что среди этих реагентов наиболее эффективным  является монопро-

пиленгликоль и его олигомеры, состоящие из моно-, ди- и  трипропиленгликоля (МПГ, ДПГ, 

ТПГ).  

Основным технологическим показателем процесса подготовки газа является температу-

ра точки росы осушаемого газа. С целью определения осушающей способности монопропи-

ленгликоля  проведен ряд  лабораторных исследований [3-4].  

Опыты проводились по следующей методике: подлежащий осушке газ с определенной 

скоростью подавался в абсорбер, заполненный монопропиленгликолем, расход газа замерялся 

газовым счетчиком, установленным на входе и выходе лабораторной установки. Точка росы 

осушаемого газа замерялась с помощью влагомера. Используемый в эксперименте природный 

газ имел следующий компонентный состав: СН4 – 94,00; С2Н6 – 2,0; С3Н8 – 2,01; С4Н10 – 1,20; 

С5Н12 – 0,4;СО2 - 0,4% (масс.). Сопоставлены результаты исследования МПГ с традиционными 

абсорбентами ДЭГ и ТЭГ. 

Результаты лабораторных исследований по 

осушке газа с использованием предложенного абсор-

бента приведены на рис.1, из которого видно, что мо-

нопропиленгликоль обладает глубокой степенью 

осушки газа. Установлено, что при одинаковой кон-

центрации гликолей степень осушки газа при исполь-

зовании МПГ по сравнению со степенью осушки газа с 

традиционными гликолями ДЭГ и ТЭГ практически 

равны. Используя предложенную графическую зави-

симость при заданной температуре и концентрации 

гликоля в промысловых условиях, можно определить 

степень осушки газа. Оказалось, что монопропи-

ленгликоль может быть успешно использован в каче-

стве абсорбента для осушки газа на нефтегазодобыва-

ющих  промыслах ГНКАР взамен триэтиленгликоля. 

Необходимо отметить, что низкие температуры замер-

зания высококонцентрированного (98-99 % мас.) мо-

нопропиленгликоля (минус 55-60
0
С) открывают новое 

направление использования его  в качестве осушителя  

газа при эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, находящихся в жестких 

климатических условиях. Высококонцентрированные ДЭГ и ТЭГ невозможно применять для 

осушки газа при низких температурах контакта из-за их затвердевания, т.к. эти гликоли в чистом 

виде замерзают при температуре минус 8-12
0
С. 

Установлено, что водные растворы монопропиленгликоля одновременно могут быть ис-

пользованы в качестве ингибитора для предотвращения образования гидратов в системе добычи 

и промысловой подготовки  природного и нефтяного газа. 

Другим важным показателем предложенного абсорбента является его регенерирующая 

способность, так как от степени регенерации зависит концентрация регенерируемого абсорбента 

и температура точки росы осушаемого газа. Кроме того, достаточная степень регенерации поз-

воляет повторно использовать абсорбент в системе. Результаты опытов, проведенных в регене-

рационной колонне, показали, что при температуре 130-145
0
С водные растворы МПГ практиче-

ски полностью регенерируются [4].  

На основании полученных положительных результатов экспериментальных исследова-

ний нами проводились испытания МПГ в промышленных условиях в качестве осушителя при-

родного и компримированного газа. Испытания проводились на промышленной установке, дей-

ствующей в НГДУ «28 Мая». Следует отметить, что установка осушки газа построена американ-

 
Рис.1. Зависимость точки росы осушаемого 

газа при  различных  температурах контак-

та водных растворов МПГ 
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ской фирмой Pennzoil в 1994 году. Технологическая схема промышленной установки осушки 

газа показана на рис.2. Для проведения опытных испытаний установка была заполнена 10 тон-

нами монопропиленгликоля.  

 
Рис.2. Технологическая схема установки осушки газа в НГДУ «28 Мая». 

1 - фильтр сепаратора; 2 - абсорбер; 3 - емкость для гликоля; 4 - разделитель;  

5,6 - фильтр сепараторов; 7 - теплообменник; 8 - блок регенераци 

 

При испытании монопропиленгликоля установка осушки газа имела следующие техноло-

гические параметры. Согласно технологической схеме, газ из компрессорной станции под дав-

лением 5,3 и 5,5 МПа при температуре 22-27
0
С поступает в фильтр сепаратора первой ступени 

(С-1), где происходит грубая сепарация газа от капельной жидкости и мехпримесей. Далее газ 

поступает в абсорбер (А), где производится окончательная осушка газа. Для осушки газа сверху 

в абсорбер с помощью насосов под давлением 6,5-7,0 МПа впрыскивается осушитель – моно-

пропиленгликоль. После контакта с газом насыщенный влагой МПГ поступает в разделитель, 

откуда с помощью насоса подается в блок регенерации (БР), после чего регенерированный аб-

сорбент, проходя повторно через теплообменник, подается в абсорбер, и процесс повторяется по 

замкнутой схеме. Осушенный газ поступает в фильтр расширительного сепаратора, затем под 

давлением 5,1-5,3 МПа направляется в газовый коллектор и далее по прямому назначению.  

В ходе испытания были определены следующие параметры: давление, температура про-

цесса осушки, количество абсорбента, впрыскиваемого в газовый поток, концентрация газа, про-

изводительность установки по газу, температура регенерации регенерированного и насыщенного 

водяными парами абсорбента и др. Данные опытных испытаний монопропиленгликоля на дей-

ствующей установке НГДУ «28 Мая» приведены в таблицах 1,2. 

 

Таблица 1  

Технологические параметры осушки газа  

Производительность 

установки по газу, 

млн. м
3
/сут. 

Давление 

газа на 

входе аб-

сорбера, 

МПа 

Давление 

газа на 

выходе  из 

абсорбера, 

МПа 

Температура 

газа на входе 

абсорбера, 
0
С 

Удельный 

расход глико-

ля, подавае-

мого в абсор-

бер,  кг/ 1000 

м
3 
газа 

Температура 

регенерации  

насыщенного 

гликоля, 
0
С 

1,8 – 2,2 5,3 – 5,5 5,1 – 5,3 22 – 27 25 – 27 130 – 145 
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Таблица 2 

Результаты опытно-промышленных испытаний нового абсорбента  

на установке осушки газа 
 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

Меро-

прия-

тия 

 

 

Газ 

 

Концен-

трация  

насыщен-

ных водя-

ными 

парами 

гликолей 

% масс. 

 

Концен-

тра- 

ция 

регенери-

ру- 

емого 

гликоля, 

% масс. 

 

Темпера- 

тура 

регенери- 

руемого 

гликоля, 
0Ж 

 

Темпера-

тура точки 

росы  

oсуша-

емого 

газа,0С 

 

 

 

 

Произво-

ди- 

тельность 

установки 

по газу, 

млн. 

м3/сут 

 

Количе-

ство 

подавае-

мого 

гликоля в 

газовый 

поток 

кг/1000 м3 

 

 

Потери 

гликоля, 

г/1000м3 

газа 

 

 

 

 

Давление, 

МПа 

Темпе-

ратура, 
0С 

На 

входе 

абсор-

бера 

На 

выходе 

абсор-

бера 

На входе 

абсор-

бера 

01-15.05.19 До 5,3 5,0 15,0 97,0 98,0 155-160 минус 36 1,250 23-25  

20-30.05.19 После 5,2 5,1 14,5 97,0 99,5 155 минус 41 1,250 23-25 70 

01-15.06.19 После 5,2 5,0 14,7 97,0 98,5 140 минус 40 1,250 23-25 70 

20-30.06.19 После 5,0 4,9 14,4 97,0 99,0 140 минус 40 1,250 23-25 50 

01-15.07.19 После 5,1 5,0 15,0 97,0 98,5 135 минус 37 1,260 23-25 50 

15-25.07.19 После 5,0 4,9 15,2 97,0 98,0 130 минус 36 1,295 23-25 50 

25-30.07.19 После 5,0 4,9 15,5 97,0 97,0 125 минус 34 1,285 23-25 40 

25-30.07.19 После 5,0 4,9 14,6 97,0 98,5 130 минус 35 1,290 23-25 40 

01-15.08.19 После 5,1 5,0 14,6 97,0 98,0 131 минус36,2 1,285 23-25 40 

15-20.08.19 После 5,2 5,1 15,0 97,0 98,3 133 минус 38 1,280 23-25 40 

20-30.08.19 После 5,2 5,1 15,0 97,0 98,5 136 минус 38 1,280 23-25 40 

 

Результаты многократного использования монопропиленгликоля в системе промысловой 

подготовки газа показали, что за время испытаний никаких технологических осложнений в рабо-

те установки не наблюдалось. Общие потери МПГ во всех режимах работы установки составили 

40–70 г/ 1000 м
3
 газа. На основании опытно-промышленных испытаний МПГ на установке 

осушки газа в НГДУ «28 Мая» был выбран определенный технологический режим (табл.3). 

 

Таблица 3  
Технологические параметры выбранного режима 

Концентрация 

регенерированного 

абсорбента, 

 % (об.) 

Концентрация 

абсорбента, 

насыщенного 

водяными 

парами, 

 % (об.) 

Температура  

регенерации абсор-

бента, 
0 
С 

Температура 

контакта газ 

– абсорбент, 
0 
С 

Количество 

впрыскиваемого 

в поток газа 

абсорбента, 

кг/1000 м
3
 газа 

Общие 

потери 

абсорбента 

в системе, 

г/ 1000 м
3
  

по газу 
зимнее 

время 

летнее 

время 

97 – 99 95 – 96 125- 135 130 -140 20 – 35 23 - 25 40 - 70 

     
Заключение. Монопропиленгликоль обеспечивает требуемую точку росы осушаемого 

газа и является эффективным, экологически чистым абсорбентом и не создает трудностей в тех-

нологии установки осушки газа. На основании положительных результатов испытания монопро-

пиленгликоля он рекомендован для широкого внедрения на нефтегазодобывающих промыслах 

ГНКАР.  

Трудностями в освоении морских газовых и газоконденсатных месторождений являются: 

суровые климатические условия, отсутствие инфроструктуры и дорог, ограничения на схемы 

сбора и подготовки газа. Учитывая удалѐнное расположение морских промыслов от береговой 

линии, высокую влажность окружающей среды и ограниченное пространство на стационарных 

основаниях, внедрением абсорбентов на основе местного сырья при процессе подготовки газа 

можно добиться высоких результатов. Такие результаты были получены в результате внедрения 
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монопропилен гликоля для осушки газа  на НГДУ «28 мая». Был выбран оптимальный состав 

абсорбента и технологический режим установки осушки газа. 
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"28 MAY" NQÇİ-nin QAZ YATAQLARINDA QAZIN SUSUZLAŞDIRILMASI ÜÇÜN  

MONOPROPİLEN GLİKOLUN SINAQLARI 

 

F.G. SEYFİYEV 

 

Məqalə dənizdəki neft və qaz yataqlarında təbii və səmt qazlarının toplanması, qurudulması və daşınmasına hazırlıq 

texnologiyasına həsr edilmişdir. Məqalədə yerli kimyəvi məhsullar əsasında hazırlanmış yeni absorbentin fiziki-kimyəvi və 

texnoloji göstəricilərinin nəticələri təqdim olunur. 

Qazın susuzlaşdırılması üçün monopropilen glikolun tətbiqi nəticələrinə əsasən, absorbentin optimal tərkibi və qaz su-

suzlaşdırma qurğusunun texnoloji rejimi seçilmişdir. 

 

Açar sözlər: absorbent, monopropilen qlikol, trietilen qlikol, qazın susuzlaşdırılması, bərpası, effektiv, araşdırılmış, 

şeh nöqtəsi, hidratlar, quyular, termodinamik. 

 

 

MONO PROPYLENE GLYCOL TESTING FOR GAS DRYING  IN GAS PRODUCING  

BUSINESSES OF OGPC “28 MAY” 

 

F.G. SEYFIYEV  

 

The article is about the natural and associated gas gathering, dewatering and preparation for transportation within off-

shore oil and gas production fields. In the article the results of physicochemical and technological dates of development new 

absorbent on basis of chemical produce presented. 

On the base of the results development monopropilene glycol for gas dewatering select optimal composition of absor-

bent and operating practices of gas dewatering. 

 

Key words: absorbent, monopropylene glycol, triethylene glycol, gas dehydration, regeneration, effective, investigated, 

dew point, hydrates, wells, thermodynamic. 
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NEFT-QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏYƏ CƏLB OLUNMA 

PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI HAQQINDA 
 

E.H. ƏHMƏDOV
1
 

 

 

 Digər müəssələr kimi neft sənayesində də funksional və proses üzrə idarəetmə səciyyəvidir. Nüfuzlu müəssisələrin 

mövcud idarəetmə sisteminin və istehsalatı əhatə edən proseslərin optimallaşdırılması, daim təkmilləşdirilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin SOCAR-ın idarəetmə sisemində, xüsusilə, istehsalat sahəsinin biznes prosesləri 

optimallaşdırılmalıdır. Proseslərin və altproseslərin optimallaşdırılması dedikdə, onların zaman, həcm, kəmiyyət və keyfiyyət  

baxımdan daha səmərəli idarə olunması nəzərdə tutulur. İstehsalatın əsas bölmələrindən biri də işlənmə mərhələsidir ki, o da 

böyük sferanı əhatə edir. İşlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiqi prosesi (İLTTP) işlənmə mərhələsinin əsas proseslərindən biri 

kimi qeyd oluna bilər. İLTTP standart sənədinin hazırlanmasının əsas məqsədi bu mərhələdə olan proses və altproseslərin 

mövcud sxemini və optimallaşdırılması yollarını təyin etməkdən ibarətdir. 
 

 Açar sözlər: işlənmə layihəsi, neft-qaz yatağı, proses, idarəetmə, optimallaşdırma 
 

 

 Giriş. Respublikamızın neft-qaz sənayesinin hazırki inkişaf mərhələsində təbii neft-qaz 

hasilatının sabit saxlanması və yüksəldilməsi kimi mühüm öhdəlik SOCAR tərəfindən yerinə yetirilir. 

Bu öhdəliyin uğurlu yerinə yetirilməsi üçün yeni investisiyaların yatırılmasında və layihələrin risksiz 

idarə olunmasında müasir yanaşma tətbiq olunur. Bu məqsədlə kəşfiyyatda olan yataqların səmərəli 

şəkildə işlənməyə cəlb edilməsi müasir üsullarla tədqiq edilir. Respublikamızın növbəti illərdə neft-qaz 

planının yerinə yetirilməsi üçün kəşf olunmuş yeni neft-qaz-kondensat yataqlarının işlənməyə cəlb 

edilməsi istiqamətində müasir yanaşma və tədqiqat üsulları istifadə edilir. Buna baxmayaraq, bu 

proseslərdə daha müasir standartların yaradılması  və proseslərin optimallaşdırılması nəticəsində 

xüsusilə neft-qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı, işlənməsi sahəsində səmərəliliyin artırılmasına nail 

olmaq mümkündür.  

 Tədqiqatın məqsədi və məsələnin qoyuluşu. Neft-qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və 

işlənməsi sahəsində səmərəliliyin artırılması üçün ilk növbədə proseslərdə olan boşluqlar müəyyən 

edilməli, optimallaşdırılmalı və yoxlanmalıdır. Proseslərin optimallaşdırılması üçün əsas meyarlar 

müəyyən edilməlidir. Bu meyarların proseslərə təsirinin qiymətləndirilməsindən sonra onların 

optimallaşdırlması fikirləri formalaşır.  Yataqların karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və 

işlənmə layihələrinin seçilməsi prosesi beynəlxalq standartlarların normalarına uyğun idarə olunur. Bu 

prosesi sxematik şəkildə aşağıdakı kimi izah etmək olar (şəkil 1).  

İlkin olaraq yataqların karbohidrogen ehtiyatları beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 

qiymətləndirilir. Yataqların işlənmə layihələri hazırlanır, seçim kommisiyasına təqdim olunur. 

Seçilən variantların riskləri və iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirildikdən sonra yekun işlənmə 

konsepsiyası hazırlanır. Bundan sonra isə yatağın hazırlanmış tam işlənmə planının icrasına başlanır [1, 

2]. Növbəti sxemdə (şək.2) kəşfiyyat, işlənmə, hasilat eləcə də ləğv işlərini əhatə edən ümümi proses 

ardıcıllığı təqdim olunumuşdur. 

 İşlənmə prosesi isə 5 - müəyyənləşdirmə, qiymətləndirmə, seçim, layihələndirmə və icra 

mərhələlərinə ayrılır (şəkil 3). 

 Müəyyənləşdirmə mərhələsi axtarış-kəşfiyyat işlərinin təhlil nəticələrinə əsaslanaraq sahələrin 

prioritetləşdirmə və seçim, orohidroqrafik, geoloji və texniki şəraitin araşdırılması, perspektivlərin 
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proqnozlaşdırılmasından ibarətdir. Bundan sonra işlənməyə hazırlanan sahə və ya yatağın 

qiymətləndirmə mərhələsinə qərar verilir.  

 Qiymətləndirmə mərhələsində  geoloji və hidrodinamik model tərtib edilir və qeyri-

müəyyənliklər qiymətləndirilir, ssenarilər qurulub, model üzərində simulyasiya nəticələri geoloji-

texniki və ilkin iqtisadi təhlili aparılaraq, büdcə proqnozlaşdırılır. Sonra əsas ssenarinin seçilməsi üçün 

seçim mərhələsinə keçir.  

 Seçim mərhələsində ssenarilər 

müqayisəli təhlil edilərək, risklər 

qiymətləndirilir. Bütün ssenarilər üzrə 

qiymətləndirilmə yekunlaşdırıldıqdan 

sonra əsas ssenari seçilir. Bu mərhələ 

seçilmiş ilkin layihələndirmə işləri ilə 

yekunlaşır. 

Lahihələndirmə mərhələsin-

də seçilmiş ssenari üzrə müfəssəl 

layihənin tərtibinə başlanır. Müfəssəl 

layihələndirmə işlərinə seçilmiş 

yataqda karbohidrogen ehtiyatlarının 

mənimsənilməsi  üsuları (məhsuldar 

obyektlərin birgə və ya ayrı-ayrı), illər 

üzrə istismar, suvurucu quyu şəbəkəsi, 

quyuların istismar üsulları (fontan, 

qazlift, mexaniki), quyuların qazılması 

qrafiki, dəniz yataqlarında sualtı və ya platformalarla işlənmə, quyu proeksiyası (horizontal, maili, 

şaquli), quyuların konstruksiyası və tamamlama sxemi, qurğular və yerüstü avadanlıqlar, komunikasiya 

xəttləri, nəql həcmləri və xəttləri, suvurma və ya qazvurma həcmləri, III növ təsir üsullarının tətbiqi, 

əməyin təhlukəsizliyi və ətraf mühitin mühavizəsi məsələləri, iqtisadi səmərəliliyin qiymətləndirilməsi 

və s. daxildir. İşlənmə layihəsi təsdiq olunduqdan sonra onun icrası üçün zəruri avadanlıqların sifariş 

edilməsinə qərar verilir. 

 Ümumiyyətlə, yataqların işlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiq edilməsi prosesi növbəti proses 

diaqramında verilmişdir (şəkil 4). Tərtib olunmuş İLTTP sənədində aşağıdakı funksiyalar əks etdirilir: 

 İşlənmə layihəsinin hazırlanması və təsdiqi üçün proseslərin ardıcıllığı; 

 Proses və altproseslərin sahibləri və funksiyaları; 

 İşin yerinə yetirilməsi və təsdiq olunması üçün bütün məsuliyətlər; 

 Mərhələlər üzrə tələb olunan bütün sənədlər (kod ilə); 

 Prosesdə olan boşluqlar və ya optimallaşdırmaya olan ehtiyaclar. 

 İcra mərhələsi texniki qurğu və avadanlıqların sifarişi ilə başlayır. Qurğuların tikintisi və 

sınağı başa çatdıqdan sonra layihəyə uyğun şəkildə qazma işlərinə başlanır. Seçilmiş ssenaridən asılı 

olaraq, quyuların hamısı qazılıb faza şəkilində və ya bir-bir tamamlanaraq istismara verilə bilər. 

Yataqların işlənməsi və hasilatı prosesi şəkil 2-də qeyd olunan bütün alt proseslərin səmərəli şəkildə 

icrasına nəzarət ilə davam etdirilir. 

Neft-qaz yataqlarının geoloji, texniki və iqtisadi baxımdan əsaslandırılması və layihələn-

dirilməsi işlənmə layihəsinin əsas funksiyasıdır [3, 4]. İşlənmə prosesində layihəyə uyğun olaraq 

avadanlıqlar, texniki qurğular seçilir, əməliyyatlar ardıcıllıqla həyata keçirilir, nəzarət və əməliyyatların 

təhlükəsizlik tədbirləri görülür və nəticədə yatağın səmərəli işlənməsi təmin olunur.  

Bütün qeyd olunan əməliyyatların təhlükəsiz aparılma qaydaları layihəyə uğun şəkildə həyata 

keçirilməlidir. İşlənmə layihəsi xüsusi tədqiqat qrupları və ya müəssisələri tərəfindən tərtib edilib, 

sifarişçi və ya sponsor şirkət tərəfindən təsdiq edilərək əməliyyat qrupuna həvalə edilir. 

 İşlənmə layihəsinin tərkibi bir neçə əsas bölmədən ibarət olur [4]: Geoloji-geofiziki 

əsaslandırılma; texniki və texnoloji hissə; iqtisadi qiymətləndirmə; qeyri-müəyyənliklər və risklərin 

qiymətləndirilməsi; nəzarət tədbirləri. Layihədə hər bir bölmə müfəssəl şəkildə təsvir olunmalıdır. 

 

 
Şəkil 1. Layihələrin qiymətləndirilməsi və seçilməsi prosesinin sxemi 



 E.H. Əhmədov
 

52 

 
 

Şəkil 2. Kəşfiyyat, işlənmə və hasilat prosesinin ümumi sxemi 

 

 
Şəkil 3. İşlənmə prosesinin ümumi sxemi 

 

 Hazırda SOCAR bu sahədə proseslərin tam idarə olunası üçün yeni sistem işləmək üçün 

mövcud sistemin optimallaşdırmasını həyata keçirir. Belə ki, tərtib olunmuş İLTTP sənədi özündə qeyd 

olunan bu məsələlərin təhlilini əhatə edir. Bu prosesdə SOCAR-ın baş ofisi ilə birlikdə Azneft İB, 

“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İstitutu (NQETLİ), Geologiya və Geofizika İdarəsi (GGİ), Ekologiya 

İdarəsi də iştirak edir. Sifarişçi tərəfindən layihə tapşırığı verilir və NQETLİ tərəfindən layihə 

hazırlanıb razılaşdırıldıqdan sonra SOCAR-a təsdiq üçün təqdim edilir. İşlənmə layihəsinin tərtibi və 

təsdiqi prosesinin optimallaşdırılmasını həyata keçirmək üçün ilk növbədə metodika işlənməlidir. 

Hazırda neft-qaz sənayesində bu məsələnin həlli üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur [4, 5, 6, 7]. 

Qeyd olunmuş problemə aşağıdakı yanaşma tətbiq olunmuşdur. Proses və altproseslərin optimallaş-

dırılması məqsədilə ilk növbədə əsas optimallaşdırma meyarları (ƏOM) təyin edilməlidir.  
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Şəkil 4. İşlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiqi prosesinin sxemi 

 

 

 Bu da iki qrupdan – 

müvəffəqiyyət meyarı (MM) 

və problem meyarından (PM) 

ibarətdir. Bu meyarları 

preoritetləşdirmək üçün matris 

tərtib olunmuşdur (şəkil 5). 

 Tərtib olunmuş matris 

proselərin vaciblik dərəcəsinə 

görə üç sinfə (aşağı, orta və 

yüksək) ayrılmışdır. MM-nın 

sayı azaldıqca, PM-nın sayı 

isə artdıqca prosesin opti-

mallaşdırılması üçün vaciblik 

səviyyəsi yüksəlir (cədvəl 1). 

 

 
Şəkil 5. Proseslərin optimallaşdırma meyarlarını prioritetləşdirmək 

 üçün matris 
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Cədvəl 1. 

Proseslərin optimallaşdırma meyarlarının prioritetləşdirmə cədvəli 

 
 

 

Prosesin 

kodu
Prosesin adı Müvəffəqiyyət meyarı (MM) Problem meyarı (PM)

MM-nin 

sayı

PM-nin 

sayı

Preoritet 

səviyyəsi

Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi 

maraq
Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat
Neft-qazın bazar qiymətinin 

düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu 

aparılması

Neft-qazın bazar qiymətinin 

yüksəlməsi

Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi 

maraq
Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat
Neft-qazın bazar qiymətinin 

düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu 

aparılması

Neft-qazın bazar qiymətinin 

yüksəlməsi

Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi 

maraq
Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat
Neft-qazın bazar qiymətinin 

düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu 

aparılması

Neft-qazın bazar qiymətinin 

yüksəlməsi

Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi 

maraq
Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat
Neft-qazın bazar qiymətinin 

düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu 

aparılması

Neft-qazın bazar qiymətinin 

yüksəlməsi

Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi 

maraq
Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat
Neft-qazın bazar qiymətinin 

düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu 

aparılması

Neft-qazın bazar qiymətinin 

yüksəlməsi

Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi 

maraq
Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat
Neft-qazın bazar qiymətinin 

düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu 

aparılması

Neft-qazın bazar qiymətinin 

yüksəlməsi

7 Qiymətləndirmənin başlanması Məlumatların yetərliliyi Məlumatların yetərsizliyi 1 1

Məlumatların yetərliliyi və keyfiyətinin 

yüksək olması

Məlumatların yetərsizliyi və 

keyfiyətinin aşağı olması

Müvafiq proqram təminatı

Mütəxəssis heyəti
Lazimi mütəxəssis heyətinin 

olmaması

Layiyənin küyfiyyətinin yüksək olması
Layiyənin küyfiyyətinin qənaətbəxş 

olmaması

Müvafiq dövlət qurumları ilə 

razılaşdırılması

Müvafiq dövlət qurumları ilə 

razılaşdırılmaması

İqtisadi səmərəli olması İqtisadi səmərəli olmaması

Layiyənin küyfiyyətinin yüksək olması
Layiyənin küyfiyyətinin qənaətbəxş 

olmaması

Müvafiq dövlət qurumları ilə 

razılaşdırılması

Müvafiq dövlət qurumları ilə 

razılaşdırılmaması

İqtisadi səmərəli olması İqtisadi səmərəli olmaması

22
Layihənin təsdiq olunması üçün 

təqdim edilməsi
3 3

23 Layihənin təsdiqi və icra qərarı 3 3

8 Geoloji modelin tərtibi 3 2

5
Təklifin müzakirəsi və davam 

etdirilməsi qərarı
4 2

6
Layihə tapşırığının verilməsi və 

müqavilələrin imzalanması
4 2

3 Təklifin araşdırılması 4 2

4
Rəyin hazırlanması və təqdim 

olunması
4 2

1 Yatağın işlənməyə verilməsi təklifi 4 2

2
Təklifin araşdırılması və rəyə 

göndərilməsi
4 2
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Nəticə.  İLTTP-nin optimallaşdırılması üçün yuxarıda qeyd olunan tədqiqatlar aparılmış və 

proseslər vaciblik dərəcəsinə görə təsnif edilmişdir. Beləliklə, cədvəldə göstərildiyi kimi bu prosesdə 

kritik hal müşahidə olunmur. Yəni, proseslərin optimallaşdırılması tədricən aparıla bilər. Alınan 

nəticələrə əsaslanaraq proseslərin optimallaşdırılması məsələsinin həlli üçün PM və MM-lərin müəyyən 

olunması kimi yeni metodika təklif olunur. 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Э.Г. АХМЕДОВ 

 

Как и в других секторах, функциональное управление характерно для нефтяной промышленности. Оптими-

зация и постоянное совершенствование существующих систем управления и процессов с участием престижных пред-

приятий имеют большое значение. Также должны быть оптимизированы бизнес-процессы производственного сектора 

в системе управления SOCAR. Оптимизация процессов и подпроцессов подразумевает, что они более управляемы с 

точки зрения времени, объема, количества и качества. Одним из основных разделов производства является этап 

разработки, который также охватывает большую сферу. Процесс составления и утверждения проекта разработки 

(ПСУПР) можно назвать одним из основных процессов этапа разработки. Основной целью стандартного документа 

ПСУПР является определение существующей схемы и оптимизация процесса и подпроцессов на этом этапе. 

 

Ключевые слова: проект разработки, нефтегазовое месторождение, процесс, управление, оптимизация. 

 

 

ABOUT OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS 

 

E.H. AHMADOV 

 

As in other sectors, functional and process control is characteristic of the oil industry. Optimization and continuous 

improvement of existing management systems and processes with the participation of prestigious enterprises are of great 

importance. Business processes of the production sector in the SOCAR management system should also be optimized. 

Optimization of processes and sub processes implies that they are more manageable in terms of time, volume, quantity and 

quality. One of the main sections of production is the development phase, which also covers a large area. The process of 

drafting and approving a development project (PDADP) can be called one of the main processes of the development stage. The 

main purpose of a standard PDADP document is to identify the existing schema and optimize the process and sub processes at 

this stage. 

 

Key words: development project, oil and gas field, process, management, optimization 
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     NANOQURULUŞA MALİK REAGENT VƏ KOMPOZİTLƏRİN 

NEFTİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ MƏSƏLƏLƏRİNİN 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

F.T. MÜRVƏTOV
1
  

 

 

Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının quruda olan köhnə neft yataqlarından hesab olunan Siyəzən monoklinal 

neft yataqlarında Azərbaycan Dövlət neft və sənaye universiteti nəzdində “Neftin-qazın geotexnoloji problemləri və kimya” 

Elmi-Tətqiqat İnstitutu tərəfindən təqdim olunan nanoquruluşlu reagentlər əsasında  aparılan laborator elmi və eksperimental 

tədqiqat işləri nəticəsində sözügedən reagent və kompozitlərin quyudibi zonasının emalı ilə neftin çıxarılması və nəqlində daha 

səmərəli olduğu bir daha təsdiq edilmiş və həmin texnologiyalar üzrə mədən sınaq işləri aparılmışdır.  Elmi eksperimental 

işlərin nəticələri göstərir ki, işlənilmiş nanotexnologiya  neft hasilatının artırılması mexanizmi haqqında fikirlərin daha da 

genişlənməsinə və sözügedən texnologiyanın ayrı-ayrı yataqlar, o cümlədən dünya neft yataqları üzrə tətbiqi sahələrinin 

artmasına səbəb olacaqdır. 

Çətinçıxarılabilən neft ehtiyatlarının mənimsənilməsində tətbiq olunan nanoquruluşa malik reagent və kompozitlərin 

effektivlilik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi (tapılması tələb olunan göstəricinin təyini) üçün qeyri-səlis neyron şəbəkə əsasında 

proqnozlaşdırma aparılmışdır. İlkin verilənlər Matlab mühitində ANFİS məntiqi çıxarış sistemi ilə təhlil edilmiş, linqvistik 

təsvirə malik qeyri-səlis model qurulmuşdur.  
 

Açar sözlər: çətinçıxarılabilən ehtiyatlar, nanoquruluşlu kompozitlər, neftin keyfiyyət göstəriciləri, Soft Computing 

texnologiyası, qeyri-səlis neyron şəbəkə əsasında  proqnozlaşdırma.  
 

 

Giriş. Neft yataqlarının istismarı prosesində, xüsusilə də uzun müddət işlənilmədə olan 

yataqlarda çox sayda mürəkkəbləşmələr baş verir ki, bunlar da istismarın səmərəliyinin aşağı düşməsinə 

gətirib çıxarır. Belə mürəkkəbləşmələr içərisində ağır karbohidrogen birləşmələrinin-asfalten-qatran-

parafinin (AQP) quyu dibində, yeraltı və yerüstü neft mədən avadanlıqlarında çökməsi də xüsusi yer 

tutur və onların aradan qaldırılması istiqamətində çoxsaylı tədqiqatların aparılması, qurğu və 

avadanlıqların, texnologiyaların işlənməsinə baxmayaraq, bu problem hal-hazırda da öz aktuallığını 

saxlamaqdadır [1,2,3].  

Qeyd etmək lazımdır ki, problemin həllinin nəzəri və əməli cəhətləri hələ də kifayət qədər 

öyrənilməmişdir. Məhz bu səbəblərdən işlənilmənin ilkin mərhələsində (lay təzyiqinin hidrostatik 

təzyiqdən yüksək olduğu dövrdə) quyuların istismarında hansı texnoloji sxem və texnologiyalardan 

istifadə olunursa, sonrakı mərhələlərdə də həmin texnologiyalar tətbiq edilir. Beləliklə, quyuların 

istismarı prosesində mövcud problemlərin həlli üçün  yeni elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və yüksək 

səviyyəli alternativ üsul, metod və texnologiyaların işlənilməsi məsələsi öz aktuallığını saxlamaqdadır 

[4]. Son illərdə bu sahədə aparılmış tədqiqatların nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, göstərilən 

problemləri uğurla həll etmək mümkündür. Bunun üçün həmin şəraitə uyğun yeni texnologiyalardan 

istidafə olunmalıdır. Bu texnologiyalar hasilatın stabilləşdirilməsi və artırılması ilə bərabər həm də 

ekoloji cəhətdən təmiz və enerjiyə qənaəti də təmin etməlidir. Son onilliklərdə problemin daha səmərəli 

həllinin tapılmasının yalnız nanotexnologiyalara keçidlə bağlı olması bütövlükdə dünya alimləri 

səviyyəsində qəbul edilmişdir [5,6].  
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 Qeyd edək ki, nanoreagent, nanokompozit, məsaməli və kanal quruluşa malik materialların xam 

neftin göstəricilərinə, o cümlədən reoloji xüsusiyyətlərinə təsirinin öyrənilməsi məqsədilə çoxsaylı 

laboratoriya və eksperimental tədqiqatlar aparılmış, nəticələri təhlil olunmaqla hazırlanmış yeni 

nanoquruluşa malik kompozitlərlə mədən-sınaq işləri aparılaraq, quyuların neft hasilatı əhəmiyyətli 

dərəcədə artırılmışdır. Sözü gedən kompozitlərlə quyudibi sahəsinə (QS) təsir quyu lay sistemində 

süxurlara çökmüş ağır karbohidrogenlərin, o cümlədən qətran maddəsinin həll olunması ilə, 

keçiriciliyin bərpası və eyni zamanda hasil olunan neftin reoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşmasına 

əsaslanır. 

 Siyəzən monoklinal neft yatağının (SMNY) Cənub-şərqi Sədan sahəsində istismarda olan 111 

№-li, cənub-qərbi Sədan sahəsində istismarda olan 198 №-li, Əmirxanlı sahəsində istismarda olan 1463 

№-li nefthasiledici quyularda sözü gedən kompozitlərlə aparılmış QS-nə təsir tədbirlərindən sonra bu 

quyulardan 1 il ərzində 550 ton əlavə  neft hasil olunmuşdur. Səmərəlilik davam edir. 

Məsələnin qoyuluşu. Quyuların istismarı və işlənmə prosesinin səmərəliliyini artırmaq 

məqsədilə həyata keçirilən texnoloji tədbirlərin əksəriyyəti quyulara müxtəlif təyinatlı və tərkibli 

mayelərin vurulması ilə yerinə yetirilir. Bu məqsədlə quyudibi zonanın keçiriciliyinin yaxşılaşdırılması, 

layların neftveriminin artırılması üsullarının tətbiqi zamanı istifadə olunan mayelər və onların fiziki-

kimyəvi xassələrinə olan tələblər əhəmiyyətli dərəcədə müxtəlifdir. Bu tələblərə riayət etmək üçün 

mürəkkəb tərkibli sistemlərdən istifadə olunur. Belə sistemlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin quyu lay 

sisteminin xususiyyətlərinə uyğunluğu təmin olunmadıqda, aparılan texnoloji əməliyyat və proseslərin 

səmərəliyi lazımi səviyyədə olmur. Belə olan halda istifadə olunan mayelərin xassələrini tənzimləmək 

üçün adətən sistemə xususi reagentlər əlavə edilir. Prosesin effektivliyi isə bu reagentlərin fiziki-

kimyəvi xüsusiyyətləri ilə yanaşı, onların miqdarından da əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Belə ki, 

reagentlərin belə kriteriyalarını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə tələb olunan effektin alınmasına qədər 

çox saylı laborator elmi tədqiqatların aparılması lazım gəlir. Bu isə əlavə xərclərə səbəb olur. 

Məsələnin həlli. Çətinçıxarılabilən neftlərin mənimsənilməsində istifadəsi nəzərdə tutulan 

nanoquruluşlu kompozitlərin neftin tərkibi və reoloji xüsusiyyətlərinə təsir dərəcələrinin müxtəlifliyini, 

çox funksiyalılığını və digər xarakteristikalarını nəzərə alaraq quyularda QS-ə təsir tədbirlərinin 

aparılması məqsədilə kompozitin hazırlanmasında istifadə olunan nanoquruluşlu reagentlərin 

kriteriyalarının  müəyyənləşdirilməsi üçün məsələnin bu kontekstdən həlli məqsədilə kompozitin 

seçilməsində proqnozlaşdırmanın aparılması həlli zəruri olan məsələlərdəndir. Elmi ədəbiyyatlarda 

sübut olunmuşdur ki, düzgün proqnoz qərar qəbulu prosesini düzgün istiqamətləndirir. Proqnozlaşdırma 

müxtəlif üsullarla aparıldığından daha effektiv üsulun seçilməsi üçün mövcud üsullara baxılmış [7,8,9-

19], neyron proqnozlaşdırma modellərinin dəqiqliyinin klassik proqnozlaşdırma üsullarının 

dəqiqliyindən yüksəkliyi müəyyənləşdirilmişdir. Bu məqsədlə, təqdim olunan nanoquruluşa malik 

reagent və kompozitlərin neftin keyfiyyət göstəriciliyinə təsir dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üçün 

qeyri-səlis neyron şəbəkə əsasında  modelləşmə aparılmışdır.  

 İlkin verilənlər olaraq, neftin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini, yəni xüsusi çəkisi, neftin tərkibində 

mexaniki qarışıqların, qətran maddəsinin miqdarı, neftin kinematik və dinamik özlülükləri və eyni 

zamanda götürülmüş nümunədə təmiz neftin həcmi, neftdən ayrılmış suyun həcmi götürülülmüşdür. 

Əsas məsələ xam neftdə BAYF, BAF-1, BAF-2 nanoquruluşlu reagentlərin əlavələrinin həcmini 

dəyişməklə, bu göstəricilərin optimal qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün Soft Computing 

texnologiyasının paradiqmalarından olan neyron şəbəkə və qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi əsasında 

laboratoriya elmi tədqiqatlarının nəticələrinin dürüstlüyünü müəyyənləşdirmək, gələcəkdə sözügedən 

laborator tədqiqatları aparmadan göstəriciləri model əsasında əldə etməkdir.  

Cədvəl 1-də Siyəzən monoklinal neft yataqlarından (SMNY) hasil olunan xam neftə BAYF, 

BAF-1 və BAF-2 nanoquruluşlu reagentlərin müxtəlif həcmlərdə əlavələrini etməklə, neftin fiziki- 

kimyəvi xüsusiyyətlərinin laboratoriya şəraitində  dəyişilməsinin nəticələri verilmişdir.  

Cədvəldə göstərildiyi kimi, sözügedən nanoquruluşlu reagentlərin müxtəlif həcmli əlavələri 

(minimumdan maksimuma qədər) olunmaqla, xam neftin göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyiş-

mişdir. Neftin əsas göstəricilərindən olan onun tərkibindəki mexaniki qarışıqların miqdarı əlavələrin hər 

birindən 20,0 ml. əlavə etməklə 2 dəfə, 120 ml. əlavə etməklə isə 10 dəfə azalmışdır. Eyni zamanda, 

neftin tərkibindəki qətran maddəsinin miqdarı əlavələrin həcmindən asılı və uyğun olaraq 2 və 4 dəfə 

azalmışdır. Bununla yanaşı, əlavələrin həcmindən asılı olaraq (20 ml; 120 ml) xam neftin kinematik 
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özlülüyündə 0,2 və 4,7 sSt azalma müşahidə olunmuşdur. Aparılmış 63 laborator tədqiqatın 

nəticələrindən verilənlər kimi istifadə nəzərdə tutulmuşdur.  

Cədvəl 1 

BAYF,   BAF-1, BAF-2 nanoqruluşlu kompozitlərin qarışıqlarının xam neftin  

fiziki-kimyəvi göstəricilərinə təsiri 

Neftin fiziki-kimyəvi 

göstəriciləri 

Əlavələrin həcmi, ml 
BAYF-0 
BAF-1-0 

BAF-2-0 

BAYF-20 
BAF-1-20 

BAF-2-20 

BAYF-120 
BAF-1-120 

BAF-2-120 

BAYF-40 
BAF-1-20 

BAF-2-20 

BAYF-120 
BAF-1-20 

BAF-2-20 

BAYF-20 
BAF-2-20 

BAF-1-40 

BAYF-20 
BAF-2-20 

BAF-1-120 

BAYF-20 
BAF-2-40 

BAF-1-20 

BAYF-20 
BAF-2-120 

BAF-1-20 

Neftin xüsusi çəkisi 

(200C)kq/m3 
876,0 882,0 865,0 886,0 886?0 884,0 884,0 886,0 884,0 

Nümunədə təmiz neft, 

% 
98,0 94,0 39,8 89,33 65,86 85,67 76,67 87,66 76,52 

Neftin tərkibində 

mexaniki qarışıqlar, % 
2,0 1,0 0,2 0,67 0,81 1,0 0,6 0,67 0,15 

Neftdən ayrılmış su, % 
0,0 5,0 60,0 10,0 33,33 13,33 13,33 11,67 23,33 

Neftin tərkibində 

qətranın miqdarı,% 
40,0 20,0 10,0 16,0 14,0 18,0 18,0 12,0 14,0 

Neftin kinematik 

özlülüyü,sSt 8,0 7,8 3,3 7,8 6,5 7,0 4,6 7,6 4,2 

Neftin dinamik 

özlülüyü,SPz 
8,42 8,24 8,75 8,24 7,06 7,45 5,19 8,03 4,75 

 
Məqsəd neyron şəbəkədən istifadə ilə neftin keyfiyyətlilik göstəricisinin proqnozlaşdırılmasıdır. 

Verilənlərin sayı 63 təcrübənin nəticəsidir. Neyron şəbəkədə iterasiyaların sayı 2000 götürülmüşdür. 

Öyrətmə alqoritmi hibrid, məntiqi çıxarışda OR əməliyyatı, defazzifikasiya üsulu ağırlıq mərkəzi 

seçilmişdir. Bunun üçün əvvəlcə verilənləri faylda saxlayaq. Biz üç girişi və bir çıxışı olan  neyron 

şəbəkə üçün ilkin verilənləri daxil etmişik. Verilənlər (cədvəl 1) Matlab mühitində .dat fayl formasında 

saxlanılmışdır. 

Neyron şəbəkənin  yaradılma  ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: Anfisedit əmri əmrlər pəncərəsinə 

daxil edllir. Açılan pəncərədə yeni verilənlər Load  data menyusu ilə yüklənir. Sonra Generate FİS 

seçilir. Bu menyuda klasterləşdirmə üsulu (məsələn, Subclustering və Grid Partition ) seçilir. 

İterasiyaların sayı və səhvlərə tolerantlıq növbəti menyuda müəyyən olunur. Səhvlərin əksin yayılması 

üsulu ilə öyrətmə aparılır. Alınmış qaydalar və şəbəkənin strukturu əldə edilir. Yeni verilənləri müvafiq 

oyuqlara daxil etməklə proqnoz qiymətləri əldə edilir. Verilənlər əsasında  Matlabda  ANFİS sistemi 

vasitəsilə proqnozlaşdırma məsələsinin kompüter simulyasiyasına baxaq. Yuxarıdakı alqoritmə müvafiq 

ekran təsvirləri növbəti şəkillərdə verilib. 

Şəkil 1-də qeyri-səlis neyron şəbəkəyə verilənlərin yüklənməsinin nəticəsi göstərilib. Bu ilkin 

mərhələ neyron şəbəkənin yaradılması prosedurunu dəstəkləyir. Bu pəncərədə verilənlər daxil 

edildikdən sonra seçilməli olan addımların əsas açar sözləri verilib. Belə ki, onlara Load Data, Current 

FİS, Train FİS, Test FİS, Structure, Clear Plot daxildir. Növbəti mərhələdə Disk, Grid partition, Hybrid, 

Epoch= 2000 seçib, öyrətmə veririk (şək. 2). 

Əgər ilkin verilənlərin qiymətləri  15, 25, 35 olarsa, təklif olunan linqvistik üsulla alınan nəticə 

neftin tərkibində qətranın miqdarı aşağıdakı kimi olar:  əmsal OUT1=17,5. 

Eyni qayda ilə digər test nəticələri aşağıda verilib.  

Təklif olunan sistem üzrə Test 1 30 30 30 olarsa,  out=14,2 alınır. 

Modellər və laboratoriya tədqiqatları üzrə nəticələr cədvəl 4-də verilmişdir.  

Bu qaydalar üzrə proqnoz qiymətləri      √∑(   ̅)   (   ) düsturla hesablanmışdır. 
RMSE=3.01 olmuşdur. Bu da praktikada qəbul olunan göstəricidir.  Statistikada sübut olunub ki, 

xəta 10 %-dən aşağı olarsa, qənaətbəxş hesab olunur. Xətanın hesablanması fraqmenti cədvəllərdə 

verilib. Neftin keyfiyyətlilik göstəricilərinin real və proqnoz qiymətlərinin fraqmentləri uyğun olaraq 

cədvəl  5, 6, 7- də verilmişdir. 
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Nanoquruluşlu reagentlərin xam neftin müxtəlif həcmdə əlavələri ilə fiziki-kimyəvi 

xassələrinin laboratoriya və modellər üzrə tədqiqi nəticələri 

Fuzzy Sub. Clustering üsulu ilə alınan qaydalar əsasında da proqnozlaşdırma aparılmışdır. 

Neftin tərkibində olan qətran üzrə ilkin verilənlərin fraqmenti cədvəl 1 - də, sub. Clustering üsulu 

ilə alınan qaydalar şəkil 5- də verilmişdir.  

 

   
Şəkil 1. Qeyri-səlis neyron şəbəkəyə verilənlərin yüklənməsi 

 

Şəkil 2. Öyrətmənin nəticəsi 

  
Şəkil 3. Neyron şəbəkənin strukturu Şəkil 4. Məntiqi çıxarışda istifadə olunan qaydaların 

qrafiki təsviri 

 

Cədvəl 2 
Xam neftə nanoqruluşlu reagentlərin müxtəlif həcmli əlavələri ilə modellərdə neftin fiziki-kimyəvi 

xüsusiyyətlərinin dəyişməsi 

   
   

  q
ri

d
. P

ar
ti

ti
o

n
 

S
|N

 

  
Əlavənin həcmi, ml 

Neftin fiziki 

kimyəvi 

göstəriciləri 

  
  

BAYF-0 

 

BAF-1-0 
 

BAF-2-0 

BAYF

-10 

BAYF

-15 

BAYF

-80 

BAYF

-50 

BAYF

-30 

BAYF

-40 

BAYF

-70 

BAYF

-10 

BAYF

-15 

BAYF

-25 

BAYF

-35 

BAYF

-45 

BAYF

-55 

BAYF

-15 

BAYF

-10 

BAY

F-5 

BAF-
1-30 

BAF-
1-35 

BAF-
1-90 

BAF-
1-50 

BAF-
1-30 

BAF-
1-40 

BAF-
1-70 

BAF-
1-10 

BAF-
1-15 

BAF-
1-25 

BAF-
1-35 

BAF-
1-45 

BAF-
1-55 

BAF-
1-25 

BAF-
1-10 

BAF-
1-5 

BAF-

2-50 

BAF-

2-45 

BAF-

2-110 

BAF-

2-50 

BAF-

2-30 

BAF-

2-40 

BAF-

2-70 

BAF-

2-10 

BAF-

2-15 

BAF-

2-25 

BAF-

2-35 

BAF-

2-45 

BAF-

2-55 

BAF-

2-35 

BAF-

2-15 

BAF-

2-15 

1 
Neftin xüsusi 
çəkisi (20°) 

kq/m3 

dat 876 892 889 276 821 882 866 541 876 879 885 877 848 784 884 877 874 

lat.fis 876 892 890 276 821 882 866 541 876 879 884 877 848 784 884 877 875 

2 
Nümunədə 

təmiz neft, %  

dat 98 83 77,1 11 42,4 80,5 62,1 16,9 98,8 97,8 88,1 71,1 52,2 33,1 87,6 98,4 98,4 

lat.fis 98 81,4 77,1 9,52 41,5 80,3 61,6 14,8 98,6 97,7 88 71,3 51,5 32 87,7 98,3 98,3 

3 

Neftin tərki-

bində mexaniki 

qarışıqlar, % 

dat 2 0,895 0,867 0,121 0,476 0,735 0,574 0,298 1,41 1,18 0,852 0,644 0,519 0,438 0,994 1,39 1,61 

lat. fiş 2 0,895 0,817 0,14 0,476 0,735 0,574 0,298 1,41 1,18 0,852 0,644 0,519 0,438 0,994 1,39 1,61 

4 
Neftdən 

ayrılmış su ,%  

dat 0 18 19,3 12,8 32,7 16,4 27,5 21,6 -1,71 0,755 10,4 22,3 31,2 32,9 11,2 -0,412 
-

0,517 

lat. fiş 0 18 19,3 12,8 32,7 16,4 27,5 21,6 -1,71 0,755 10,4 22,3 31,2 32,9 11,2 -0,412 
-

0,517 

5 

Neftin 

tərkibində 
qətranın 

miqdarı, %  

dat 40 15,3 13,7 3,94 7,83 14,2 10,3 9,03 28,4 23,8 16,8 12,1 8,95 6,88 17,5 27,5 26,3 

lat. fiş 40 16,6 16,2 2,56 14,1 16,1 14,6 5,45 27,5 23,2 17,7 15,1 8,95 13,9 18,2 26,4 29,9 

6 

Neftin 

kinematik 

özlülüyü, sSt  

dat 8 6,56 6,59 1,3 5,21 7,15 6,25 3,03 8,12 8,01 7,51 6,72 5,74 4,66 7,17 7,97 7,89 

lat. fiş 8 6,92 7,39 1,93 9,32 7,84 8,7 5,74 7,05 7 7,45 8,28 9,07 9,28 6,99 6,88 6,85 

7 
Neftin dinamik 
özlülüyü, sSp  

dat 
8,4
2 

7,02 7,04 2,15 5,59 7,58 6,67 3,32 8,55 8,44 7,95 7,15 6,14 5,02 7,62 8,41 8,33 

lat. fiş 
8,4

2 
5,14 7,39 5,46 -14,4 8 6,07 -5,43 4,33 8,29 8,16 7,54 1,24 -61,9 7,7 8,21 8,12 
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Əgər ilkin verilənlərin qiymətləri 15,15,15 olarsa, təklif olunan üsul ilə alınan nəticə - neftin 

tərkibində qətranın miqdarı OUT1- 24,8 alınır. Laborator tədqiqatın nəticəsinə görə isə OUT1-25 alınır. 

Eyni ilə ilkin verilənlərin qiyməti 25,25,25 olanda OUT1- 16,5, laborator tədqiqatın nəticəsi OUT1- 15, 

35,35,35 olanda OUT1-17,4, laborator tədqiqatın nəticəsi 11,8 alınmışdır.  
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Cədvəl 4 

Nanoquruluşlu reagentlərin xam neftin müxtəlif həcmdə əlavələri ilə fiziki-kimyəvi xassələrinin  

laboratoriya və modellər üzrə tədqiqi nəticələri 

 
Sub Clustering üsulu ilə alınan nəticələr üzrə 

xəta 3.321144- alınmışdır. Neftin keyfiyyətlilik 

göstərcisinin təyini məsələsi Fuzzy C-means 

klasterləşdirmə üsulu ilə də yerinə yetirilmişdir. 

Bu məqsədlə 21 veriləndən istifadə olunmuş, 

klasterlərin sayı 3 götürülmüşdür. İterasiyaların 

sayı 2000, exponent 2.5 yaxşılaşdırma 

ölçüsü=0.000001 götürülmüşdür. Bu üsulla da 

proqnozlaşdırma aparılmış, xəta RMSE=3.3% 

olmuşdur.  

Göründüyü kimi neyro-qeyri-səlis klaster-

ləşdirmə üsulu ilə alınan xəta daha kiçikdir. Bu da 

onu göstərir ki, neyro-qeyri səlis sistem proqno-

zlaşdırma üçün effektiv vasitədir. Beləliklə çətin 

çıxarıla bilən neft ehtiyyatlarının mənimsənilməsi 

ilə əlaqədar olaraq quyudibi sahəsinə təsir tədbirlərinin aparılması məqsədilə nanoquruluşlu 

kompozitlərin hazırlanmasında reagentlərin kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi üçün yaradılmış qeyri-

q
ri

d
. 

p
a

ti
ti

o
n

 

S
|N

 

 

 

Neftin fiziki kimyəvi 

göstəricilər 

Modellər    Laboratoriyanın nəticələri  

Əlavənin həcmi, ml   əlavənin həcmi, ml  

BAYF-0 

BAF-1-0 

BAF-2-0 

BAYF-15 

BAF-1-15 

BAF-2-15 

BAYF-25 

BAF-1-25 

BAF-2-25 

BAYF-35 

BAF-1-35 

BAF-2-35 

BAYF-15 

BAF-1-15 

BAF-2-15 

BAYF-25 

BAF-1-25 

BAF-2-25 

BAYF-35 

BAF-1-35 

BAF-2-35 

1 Neftin xüsusi çəkisi 

(20°) kq/m3 

dat 876 879 885 877 877 886 886 

fiş 876 879 884 877 - - - 

2 Nümunədə təmiz neft, 

% 

dat 98 97,8 88,1 71,1 96,7 89,2 73,1 

fiş 98 97,7 88,0 71,3 - - - 

3 Mexaniki qarışıqlar % dat 2 1,18 0,852 0,644 2,0 0,8 3,7 

fiş 2 1,18 0,852 0,644 - - - 

4 Neftdən ayrılmış su ,% dat 0 0,755 10,4 22,3 1,3 10,0 23,2 

fiş 0 0,755 10,4 22,3 - - - 

5 qətranın  

miqdarı, % 

dat 40 23,8 16,8 12,1 25,0 15,2 17,4 

fiş 40 23,2 17,7 15,1 - - - 

6 Kinematik özlülüyü, sSt dat 8 8,01 7,51 6,72 7,82 7,2 6,4 

fiş 8 7 7,45 8,28 - - - 

7 Dinamik özlülüyü, sSp dat 8,42 8,44 7,95 7,15 8,14 8,2 7,0 

fiş 8,42 8,29 8,16 7,54 - - - 

Cədvəl 6 

Neftin keyfiyyətlilik göstəricilərinin real və 

proqnoz qiymətlərinin fraqmenti 

Real qiymət Proqnoz qiyməti Fərqin kvadratı 

885 886 547261,8 

88,1 89,2 3263,674 

0,852 0,8 20844,59 

10,4 10 18178,74 

16,8 15,2 16493,9 

7,51 7,2 18966,4 

795 8,2 18845,41 

  

643854,5 

 RMSE 3,032807 

 

Cədvəl 7 

Neftin keyfiyyətlilik göstəricilərinin real və 

proqnoz qiymətlərinin fraqmenti 

Real qiymət  Proqnoz qiymət  Fərqin kvadratı  

887 886 550888,4 

71,1 73,1 5428,953 

0,644 0,37 20775,6 

22,3 23,2 15001,7 

12,1 17,4 17604,36 

6,72 6,4 19060,96 

7,15 7 18942,41 

  647702,4 

 RMSE 3,041857 

 

Cədvəl 5 

Neftin keyfiyyətlilik göstəricilərinin real və 

proqnoz qiymətlərinin fraqmenti 

Real qiymət Proqnoz qiymət Fərqin kvadratı 

879 878 537925,9 

97,8 96,7 2281,563 

1,18 2 20847,23 

0,755 1,3 20970,14 

23,8 25 14826,89 

8,01 7,82 18921,57 

8,44 8,14 18803,46 

  634576,7 

  3,01108877 

 RMSE 3,01% 

 



F.T. Mürvətov  

62 

səlis neyron şəbəkə əsasında qurulan 

model proqnozlaşdırma üçün effektiv 

vasitədir və bu modeldən istifadə 

etməklə   faydalanmaq tövsiyyə olunur. 

Müəllif məsələnin həllində verdiyi dəyər-

li tövsiyələrə görə ADNSU-nun profes-

soru Lətafət xanım Qardaşovaya dərin 

minnətdarlığını və hörmətini bildirir.   

Nəticə. Çətin çıxarıla bilən neft-

lərin mənimsənilməsində istifadəsi 

nəzərdə tutulan nanoquruluşu 

kompozitlərin neftin tərkibi və reoloji 

xüsusiyyətlərinə təsir dərəcəsinin 

müxtəlifliyi, çoxfunksiyalılığını və digər 

xarakteristikalarını nəzərə alaraq neft 

hasiledici quyularda QS-ə təsir təd-

birlərinin aparılması məqsədilə 

kompozitin hazırlanmasında istifadə 

olunan nanoquruluşlu reagentlərin bu aspektdən kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi (neftin keyfiyyət 

göstəricilərinə təsir dərəcəsinin qiymətləndirilməsi) üçün qeyri-səlis neyron şəbəkə əsasında  mod-

elləşmə aparılmışdır. Məqsəd, təqdim olunan nanoqurluşlu reagentlərin əlavələrinin miqdarını 

dəyişməklə, Soft Computing texnologiyasının parodiqmalarından olan neyron şəbəkə və qeyri-səlis 

məntiq nəzəriyyəsi əsasında laboratoriya elmi tədqiqtlarının nəticələrinin dürüstlüyünü 

müəyyənləşdirmək, gələcəkdə sözügedən çoxsaylı laborator tədqiqatları aparmadan neftin 

göstəricilərini model əsasında əldə etməkdir. Proqnozlaşdırma verilənlər əsasında Matlabda ANFİS 

sistemi vastəsilə aparılmışdır. Bu qaydalar üzrə aparılan proqnoz qiymətləri üzrə alınan xəta RMSE 

=3,01 olmaqla, daha effektli hesab olunmuşdur. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВЛИЯНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ РЕАГЕНТОВ  

И КОМПОЗИТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НЕФТИ 
 

Ф.Т. МУРВАТОВ  
   

В результате лабораторных работ и экспериментальных исследований, проведенных на одном из старых нефтя-

ных месторождений Азербайджанской Республики – Сиязаньском моноклинальном месторождении – на основе нано-

структурных реагентов, представленных «Институтом Геотехнологических проблем нефти, газа и Химии» при Азер-

байджанском государственном университете нефти и промышленности была доказана эффективность этих реагентов 

и композитов при обработке призабоной зоны во время добычи и транспортировки нефти и было проведено тестиро-

вание на месторождениях на основе этих технологий. Разработанная нанотехнология еще более расширит представле-

ние о механизме добычи нефти, что приведет к росту сферы применения данной технологии по отдельным месторож-

дениям, в том числе мировым нефтеместорждениям.  

На основе нечеткой нейронной сети проведено прогнозирование оценивания уровня эффективности нанострук-

турных реагентов и композитов, используемых в освоении трудно извлекаемых нефтяных резервов. Первоначальные 

данные проанализированы с помощью логической выходной системый АНФИС в среде Матлаб. Составлена нечеткая 

модель, имеющая лингвистическое описание. 

 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые резервы, наноструктурные композиты, показатели качества нефти, 

технология Soft Computing,  прогнозирование на основе нечеткой нейронной сети. 

 

MODELLING OF THE INFLENCE PROBLEMS OF NANOSTRUCTURAL REAGENTS 

AND COMPOSITES ON THE OIL QUALITY INDICES 
 

F.T. MURVATOV  
 

As a result of laboratory works and experimental researches carried out in one of the old oil deposits of Azerbaijan Re-

public-Siyazan monoclonal deposit on the basis of nanostructural reagents presented by the “Institute of Geotechnological 

problems of oil-gas and Ghemistry at Azerbaijan State Oil and Industry University the efficiency of these reagents and compo-

sites has been proved while the treatment of wellbore during the extraction based on this technology the testing has been car-

ried out in the oil deposits. The developed nanotechnology will expand more the opinion that the oil extracting mechanism will 

bring to the growth of the given technology on separate deposits including world oil deposits. 

Based on the fuzzy neuron set the prognosis has been carried out for the assessment of efficiency level of nanostructural 

reagents and composites used in the completion of heavy extracted oil reserves. Initial data have be analized in Matlab medium 

by logical output system ANFIS and fuzzy model having lin- guistic description has been set up. 
 

 Key words: heavy extracted reserves, nanostructural composites, oil quality indices,  Soft Computing technology, 

prognosis based on fuzzy neuron set. 
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ИCСЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ  

СОЕДИНЕНИЙ НА КАЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТИ 

 

В.Х. НУРУЛЛАЕВ
1
, Б.Т. УСУБАЛИЕВ

2
 

 

 

В статье приведена общая информация о неуглеводородных компонентах, содержащихся в нефти и являющих-

ся источником коррозионно-активных соединений, что образуются в процессе переработки нефти. Отмечается попа-

дание большого количества летучих хлорорганических соединений в нефть в процессе ее добычи. Эти соединения 

закачивают в нефть для различных технологических нужд, промывки скважин, их глушения, для растворения парафи-

но-смолистых отложений либо увеличения объемов добычи нефти. 

В лабораторных условиях проанализированы хлорорганические соединения нефтей Азербайджана, результаты 

приведены в таблице. Показано, что, наряду с неорганическими хлоридами, хлорорганические соединения являются 

дополнительным источником хлористоводородной коррозии оборудования, используемого для переработки нефти. Их 

наличие в нефти является потенциально опасным для нефтеперерабатывающих предприятий, а выявляются они лишь 

в процессе очистки технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров.  

 

Ключевые слова: хлорорганические соединения, олеофобные компоненты, олеофильный компонент, пробопод-

готовка, галоидводородные кислоты, рентгенофлуоресцентный метод, фтортрихлорметан. 

 

 
Введение. Нефть является основным источником получения моторных топлив, масел и 

сырья для органического синтеза. Ее преимущество перед другими видами горючих ископаемых 

– относительная простота добычи, транспортировки и переработки. 

Наиболее опасными источниками загрязнения окружающей среды нефтью являются не-

санкционированные врезки в нефтепроводы, транспортирующие товарную сырую нефть. Слож-

ность обнаружения виновников несанкционированного вмешательства усугубляется тем, что с 

целью получения существенного экономического эффекта при минимальных затратах в сфере 

транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов все, без исключения, нефтя-

ные компании осуществляют смешение нефти из различных месторождений. Магистральный 

нефтепровод принимает смеси нефтей с различных месторождений. В результате такого смеше-

ния затруднен адекватный учет специфических индикаторов качества сырья (содержание высо-

копотенциальных фракций для производства специальных топлив, масел и т.д.). Небрежное об-

ращение с нефтью может обернуться большой бедой, и потому использование нефти и ее произ-

водных должно быть продуманным и дозированным [1-4].  

Следовательно, для выявления источника загрязнения окружающей природной среды 

нефтью необходима информация, достаточная для идентификации нефти как по химическому 

структурно-групповому составу, так и по физико-химическим характеристикам. 

Целью работы является установление химического структурно-группового состава, изу-

чение физико-химических характеристик товарных сырых нефтей Азербайджана с возможной 

последующей идентификацией источника загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепро-

                                                 
1   Управление нефтепроводов ГНКАР   
2    Научно-исследовательский институт «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия» при АГУНП            
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дуктами с использованием современных методов пробоподготовки и анализа. В рамках постав-

ленной цели решались следующие задачи: исследование структурно-группового состава товар-

ных нефтей, а также определение физико-химических характеристик нефти: кинематической 

вязкости; плотности; содержания хлористых солей, хлорорганических соединений, асфальте-

нов и смол. Для определения количественного содержания хлорорганических соединений в сы-

рой нефти был проведен анализ высокочувствительным рентгенофлуоресцентным методом. 

Изучено распределение легколетучих хлорорганических соединений во фракциях, образующих-

ся в процессе разгонки сырой нефти. 

Неуглеводородные компоненты, содержащиеся в нефти, являются источником коррозион-

но-активных соединений, образующихся в процессе переработки нефти. Они являются причиной 

коррозии оборудования технологических установок, а также снижения выхода светлых фракций 

нефти, ухудшения качества получаемых продуктов. Общее содержание указанных компонентов 

в нефти достигает 2-5 мас.%. 

По растворимости в нефти коррозионно-активные компоненты подразделяют на олео-

фобные и олеофильные. К олеофобным относятся вещества, нерастворимые и диспергированные 

в нефти: вода, растворенные в ней соли, механические примеси (песок, глина и др.), свободный 

сероводород и кислород. Поступающая на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нефть обычно 

содержит олеофобные компоненты в количествах, представленных в таблице 1. Олеофильные 

компоненты нефти – растворимые в углеводородах органические соединения, содержащие азот, 

серу, кислород, галогены, а также комплексные соединения металлов.  

                                                                                                                 Таблица 1 

Содержание олеофобных коррозионно-активных компонентов в нефти 

Коррозионно-активный компонент Содержание олеофобных компонентов 

Вода 0,1 – 1,0 об.% 

Хлористые соли 20 – 1800 мг/л 

Механические примеси (2,5 – 1500) × 10
-4

мас.% 

Сероводород 0 – 0,5 мас.% 

 

Олеофильные компоненты являются потенциальными источниками коррозионных соеди-

нений, образующихся в процессах переработки нефти. 

Содержание олеофильных компонентов в нефтях представлено в таблице 2. Сырая нефть 

перед поступлением на НПЗ должна быть обезвожена и обессолена; содержание воды не должно 

превышать 0,1 %, хлористых солей – 40 мг/л.  

Таблица 2. 

Содержание олеофильных коррозионно-активных компонентов в нефтях 

Олеофильный компонент нефти  Содержание олеофильного компонента 

Серасодержащие соединения 0,1 – 6 мас.% (в пересчете на серу) 

Азотсодержащие соединения 0,05 – 1,5 мас.% (в пересчете на азот) 

Нефтяные кислоты, фенолы 0,03 – 4 об.% (к нефти) 

Некислотные кислородсодержащие 

соединения (смолы, фенолы и др.) 

0,0 – 2,0 мас.% 

(в пересчете на кислород) 

Металлорганические соединения 

никеля, ванадия, мышьяка и др. 

(5 – 400)×10
-4

 мас.% 

(в пересчете на металлы) 

Галогены, связанные с органическими 

соединениями нефти 

0 – 200 мг/л 

(в пересчете на хлорид натрия) 

 

Полная подготовка нефти к переработке состоит из следующих основных процессов: обез-

воживание, обессоливание и стабилизация. 

Для обезвоживания нефти с высоким содержанием влаги применяют так называемые тер-

мохимические установки, работающие при 50-80 
о
С и атмосферном давлении или под давлением 

1-5 атм. и 120-160 
о
С. При правильном подборе деэмульгатора, являющегося наиболее важным 
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фактором обезвоживания, можно легко разрушить самую устойчивую эмульсию и обезводить 

нефть.  

В качестве эффективных деэмульгаторов нефтяных эмульсий типа «вода в нефти» приме-

няют различные поверхностно-активные вещества (неионогенные, анионогенные и катионоген-

ные). Однако только одним обезвоживанием не удается удалить хлористые соли (натрия, магния 

и кальция), содержащиеся в сырой нефти. Пластовая вода в нефтяных месторождениях содержит 

от 15 до 25 % хлористых солей, поэтому даже невысокое содержание пластовой воды связано с 

высоким содержанием солей в нефти. Наличие хлористых солей пагубно влияет на аппаратуру 

перегонных и крекинговых установок, вызывая сильную коррозию оборудования НПЗ. В при-

сутствии сероводорода, выделяющегося при переработке сернистых нефтей, процесс хлористо-

водородной коррозии значительно увеличивается. 

До настоящего времени коррозионное действие нефти в процессе ее переработки оценива-

лось в основном по содержанию неорганических хлоридов. Для удаления хлористых солей из 

нефти (обессоливание) применяют электрообессоливающие установки (ЭЛОУ), на которых 

нефть при тщательном перемешивании промывают пресной водой с добавкой деэмульгатора. 

Образующуюся эмульсию подогревают до 80-120 
о
С и подают в электродегидраторы. Под воз-

действием электрического поля высокой напряженности (2,5-3,0 кВ/см), деэмульгатора и темпе-

ратуры эмульсия разрушается, вода отстаивается от нефти и удаляется. После такой обработки 

нефти содержание влаги в ней составляет 0,1-0,3 % и хлористых солей 10-40 мг/л.  

Многие нефти, содержащие большое количество легких углеводородов, после обезвожи-

вания и обессоливания подвергаются стабилизации, т.е. отгонке пропан-бутановой, а иногда 

частично и пентановой фракции углеводородов. Стабилизация нефти производится на специаль-

ных установках, оборудованных печами для ее подогрева и разделительной ректификационной 

колонкой для отделения пропан-бутановой фракции [1-4]. Удаление из нефти пропан-бутановой 

фракции углеводородов необходимо для того, чтобы снизить потери ценных углеводородов при 

ее транспортировке и хранении, а также обеспечить постоянное давление паров нефти, поступа-

ющей на нефтеперегонные установки. Получаемая при стабилизации нефти пропан-бутановая 

фракция углеводородов является ценным сырьем для химической промышленности.  

Однако с 2001 г. на ряде НПЗ России были отмечены высокие скорости хлористоводород-

ной коррозии и отложения хлористого аммония на блоках предварительной гидроочистки сырья 

установок каталитического риформинга. Скорость коррозии достигла 2-4 мм в год, многократно 

превысив допустимый уровень 0,1-0,3 мм в год. На некоторых заводах, в частности на Хабаров-

ском, Комсомольском, Рязанском, Ангарском и Ачинском НПЗ, в указанный период было за-

фиксировано до 7-10 аварийных остановок мощностей риформинга. Как позже было установле-

но, это вызвано попаданием больших количеств летучих хлорорганических соединений (ХОС) в 

нефть в процессе ее добычи. Их закачивают в нефть для различных технологических нужд (про-

мывка скважин, их глушение, для растворения парафино-смолистых отложений, для увеличения 

объемов добычи нефти и т.п.). Нефтяные компании этим "методом" достаточно активно пользу-

ются.  

В мировой практике переработки нефти также известны случаи появления в сырых нефтях 

больших количеств легких ХОС. В частности, ранее они были обнаружены в нефтях, поступав-

ших на американские НПЗ в Хьюстоне, Канзасе и Оклахоме. ХОС природного происхождения в 

воде не растворяются и поэтому при промывке нефти на электрообессоливающих установках 

(ЭЛОУ) не удаляются вместе с неорганическими хлоридами. При переработке нефти в условиях 

высоких температур ХОС часто разрушаются и образуют коррозионный хлористый водород, 

или образуют более легкие хлорорганические "осколки", распределяющиеся по фракциям в про-

цессе разделения нефти.  

Ущерб, нанесенный российским заводам из-за появления в нефти больших количеств 

ХОС, еще подсчитывается, но уже известны типы ХОС и их источники. Хроматографическими 

исследованиями нефти, поступавшей на Ангарский НПЗ, выполненными сотрудниками институ-

та ТомскНИПИнефть, показано наличие в исследуемых образцах значительных количеств лег-

ких хлорорганических соединений, таких как четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, хло-
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роформ, тетрахлорэтилен и 1,1,1,2-тетрахлорэтан. Источником обнаруженных легких ХОС явля-

лись закачиваемые в скважину реагенты АПК и АМК2.  

Имеются сведения об использовании при добыче нефти промывочной жидкости для буре-

ния скважин, содержащей в качестве утяжелителя фтортрихлорметан (хладон II). Предлагаются 

для использования олигоорганоэтоксихлорсилоксаны, продукты конденсации третичных аминов 

с хлористым бензилом и другие подобные реагенты, содержащие хлор.  

Применение в процессе добычи, транспортировки и переработки нефти упомянутых выше 

ХОС, а также им подобных соединений недопустимо, так как традиционная технология подго-

товки нефти на ЭЛОУ не обеспечивает их удаление, а ущерб от их присутствия при переработке 

значителен. 

До настоящего времени заводы не имеют технологий, позволяющих нейтрализовать хло-

рорганические соединения или же надежно защитить оборудование. Приказ Министерства энер-

гетики РФ от 18.10.2001 г. № 294 «О запрещении применения хлорорганических реагентов в 

процессе добычи нефти» на некоторое время действительно возымел желаемое действие. Однако 

особое беспокойство вызывает отмена данного приказа, что может привести к непредсказуемым 

последствиям, уже имевшим место в нефтяной отрасли в 1993-1995 гг., 2000-2003 гг. Некоторый 

опыт по борьбе с хлором НПЗ уже приобрели, но, по мнению их специалистов, ни одна из пред-

ложенных разработок пока не является достаточно эффективной.   

Таким образом, хлорорганические соединения являются дополнительными к неорганиче-

ским хлоридам источниками хлористоводородной коррозии оборудования, используемого для 

переработки нефти. Их наличие в нефти является потенциально опасным для нефтеперерабаты-

вающих предприятий, и выявляются они лишь в процессе очистки технологического оборудова-

ния, трубопроводов и резервуаров. Поэтому не случайно в ГОСТ Р 51858-2002 содержание ХОС 

не нормируется и подлежит обязательному определению. Контроль содержания неорганических 

хлористых солей в нефти осуществляется по методу, сущность которого заключается в экстрак-

ции хлоридов металлов (в основном хлоридов натрия, кальция и магния, которые растворяются в 

воде) с последующим титрованием водной вытяжки. Этот стандарт широко используется в ана-

литической практике, и проблем с определением содержания неорганических хлоридов нет [5,6]. 

  Более сложной задачей является методическое обеспечение определения содержания 

ХОС в нефти. Решение этой задачи имеет свою специфику: во-первых, нефть представляет со-

бой сложную смесь углеводородов с микросодержанием ХОС, измеряемым в миллионных долях 

(ppm); во-вторых, нефть содержит сераорганические соединения, которые мешают определению 

хлора. В связи с этим возникает задача разработки методики качественного и количественного 

определения содержания хлорорганических соединений в сырой нефти и нефтепродуктах, а так-

же изучение распределения хлорорганических соединений по фракциям в процессе переработки 

сырой нефти. 

  Известно, что хлор встречается во всех нефтях. Он представляет собой водорастворимые 

и нерастворимые соли (хлориды) металлов, которые являются основным источником хлористо-

водородной коррозии оборудования установок переработки нефти (рис. 1. А, Б, С). Не случайно 

в ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Технические условия» содержание ХОС не нормируется и подле-

жит обязательному определению. Правильное определение органического хлора возможно толь-

ко при использовании подходящего метода пробоподготовки. Среди описанных в литературе 

методов количественного определения хлора особое место занимают методы восстановления. 

Они отличаются простотой выполнения, доступностью реактивов и универсальностью примене-

ния. 

     
                            A)                                                             Б)                                          C) 

Рис. 2. Наличие хлорсодержащих примесей в сырье установки теплообменнике А, Б, С. 
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Восстановительные способы определения хлора, как правило, основаны на сплавлении 

анализируемого вещества с металлическим натрием или калием, магнием или кальцием. Пред-

ложен метод разложения органического вещества нитридом магния при температуре 650-800 
о
С. 

Однако эти методы не нашли широкого применения, так как не лишены некоторых неудобств и 

недостатков. Например, при сплавлении с натрием или калием приходится иметь дело с чрезвы-

чайно химически активными металлами, что далеко небезопасно. А главным недостатком явля-

ется то, что восстановительные методы связаны с фильтрованием и количественным вымывани-

ем галогенид-иона из угля, образовавшегося при термическом разложении органической части 

анализируемого вещества.  

Мокрое озоление проводят в присутствии сильной кислоты (чаще всего серной и азотной 

кислот) или щелочи. Главным недостатком этого метода является использование концентриро-

ванных кислот и щелочей. 

Окислительные методы основаны на полном разрушении анализируемой пробы и осу-

ществляются взаимодействием с перекисью натрия, сожжением в колбе, наполненной кислоро-

дом, или в трубке в потоке кислорода. Метод сплавления с перекисью натрия не находит широ-

кого применения из-за необходимости иметь никелевую бомбу специального изготовления. Раз-

ложение в колбе небезопасно, а метод в целом применим к анализу только неорганических ве-

ществ.  

Наибольшее распространение при анализе галогенорганических веществ получил метод 

сожжения анализируемого вещества в трубке в потоке кислорода. При этом хлорорганические 

соединения сгорают с образованием хлористоводородной кислоты с примесью хлора в свобод-

ном состоянии.  

Продукты горения улавливаются жидким или твердым поглотителем, который переводит 

выделившийся хлор в продуктах сгорания сначала в хлористый водород, а затем в соль хлори-

стоводородной кислоты. Количественное определение хлора в виде соли хлористоводородной 

кислоты проводят потенциометрическим титрованием растворами азотнокислой закисной ртути. 

В литературе имеется много рекомендаций по применению металлического серебра для 

улавливания хлора. Металлическое серебро при 350-650 
о
С количественно удерживает его с об-

разованием хлорида серебра. Количество образовавшегося AgCl определяется по привесу ис-

ходного серебра. Весовой способ определения хлора в виде осадка AgCl в настоящее время по-

чти не применяется из-за длительности и сложности определения. Такой способ определения 

возможен только при работе с микронавесками. Большинство исследователей предпочитает ис-

пользовать в качестве поглощающего раствора щелочь, к которой прибавляют перекись водоро-

да. Однако при таком способе сожжения и, главное, поглощения часто получаются заниженные 

результаты, обусловленные неполным поглощением продуктов сгорания в результате образова-

ния тумана, состоящего из плохо смешиваемых друг с другом галогена, паров воды и хлористого 

водорода. 

Волынский и Шевченко предложили метод двойного сожжения для количественного 

определения хлора в органических соединениях, основанный на введении продуктов пиролиза в 

дожигающее пламя с последующим поглощением продуктов сожжения щелочным раствором. 

Предложенный метод не имеет ограничений и пригоден для анализа веществ независимо от их 

агрегатного состояния. 

Полученные результаты. 

В ГОСТ Р 52247-2004 при определении ХОС в нефти предложены три метода: А, Б и В с 

предварительной пробоподготовкой исследуемого образца. Метод А основан на восстановлении 

промытой нафты, фракции нефти, выкипающей до 204 
о
С, бифенилом натрия. По методу Б про-

мытая нафта сжигается в среде кислорода и инертного газа (азота или аргона) в пиролизной 

трубке из кварца. Причем трубка для сжигания изготовлена так, чтобы обеспечивался перенос 

полностью испарившегося образца из зоны ввода в зону окисления с помощью инертного газа, 

где он смешивается с кислородом и сгорает. Метод В направлен на определение массовой доли 

хлорорганических соединений во фракции нафты рентгенофлуоресцентным методом.  

Следует отметить ряд недостатков в методах, описанных в ГОСТ Р 52247-2004. Во-первых, 

требуется трудоемкая пробоподготовка, заключающаяся в разгонке исследуемого образца нефти, 
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от качества проведения которой в значительной степени зависит конечный результат анализа. Из 

плохо обезвоженных образцов сырой нефти невозможно выделить нафту. Во-вторых, предло-

женные методы А, Б и В позволяют определять содержание ХОС исключительно в одной фрак-

ции нефти – нафте (Тк.к. = 204 
о
С), но не общее содержание ХОС в нефти. Безусловно, с помо-

щью этих методов удается контролировать наличие в нефти легких ХОС. Однако с помощью 

них нельзя определить количество ХОС, попадающих в более тяжелые фракции, образующиеся 

в процессе разделения нефти: керосиновую, дизельную и т.д., не говоря уже об их идентифика-

ции. В-третьих, мешающим фактором являются соли галоидводородных кислот HBr и HI, кото-

рые при титровании по методу А дают положительный сигнал. В-четвертых, метод Б применя-

ют, если массовая доля общей серы в образце превышает массовую долю хлора не более чем в 

10000 раз. В-пятых, в методе В при его реализации требуется внутренний стандарт (стандарт-

ный образец CONOSTAN® с массовой долей висмута 5000 млн
-1

 фирмы Conoco Philips Specialty 

ProductsInc.)  

Данные методы определения ХОС в нефти и нефтепродуктах не являются оптимальными, 

а для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности важно иметь единые методы опре-

деления органических и неорганических хлоридов в нефти, особенно при передаче ее на хране-

ние. Измеренные значения концентрации неорганических хлоридов и содержание ХОС в иссле-

дуемых по методом ASTM D 4929 азербайджанской сырой нефти приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3. 
Месторождение 

нефти 

Плотность при 

температуре 

20 °С, кг/м
3 

ГОСТ 3900 

Содержание 

 неорганических 

хлоридов, 

установленное по 

ГОСТ Р 21534-76, 

×10
-4

 мас.% 

Содержание 

ХОС, ppm 

×10
-4

 мас.% 

ASTM D 

4929 

Кинематиче-

ская 

вязкость при  

20 °С, мм
2
/с 

ГОСТ 33 

Смол, 

мас.% 

Силк. 

Асфаль- 

тенов, 

мас.% 

ГОСТ 

11858 

Балаханы 876,0 123,7 1,2 20,5 7,6 0,01 

Бузовны 991,6 89,6 0,8 126,6 10,8 0,13 

Сураханы 848,8 65,3 0,7 13,3 1,7 ˂0,01 

Гала верхного 868,3 118,2 0,9 15,4 5,1 ˂0,01 

Гала нижнего 880,0 46,7 0,5 32,6 3,4 0,08 

Биби-Эйбат 877,5 39,5 0,6 18,0 5,9 0,11 

Биби-Эйбат парафини-

стая 
887,0 88,2 0,7 31,2 11,3 0,17 

Бинагади 902,7 34,2 0,4 68,2 9,1 0,08 

Мурадканлы 876,8 46,8 0,5 83,1 18,3 4,82 

Гарадаг парафинистая 848,6 34,5 0,4 35,4 4,3 0,12 

Гарадаг масляная 904,0 86,7 0,7 60,0 9,7 0,02 

Нефт дашлары 887,0 47,2 0,3 29,8 11,6 0,54 

Гюнешли 861,0 142,2 1,1 15,7 6,8 0,59 

Чыраг 862,5 102,3 0,9 18,0 5,7 1,9 

 
В Изменениях №1 2017 года к ГОСТ Р 51858-2002 норма ХОС была принят не более 10 

ppm. На основании ГОСТ Р 51858-2002 в азербайджанской сырой нефти ХОС на уровне отсут-

ствия (˂1,2 ppm). Все выше проведѐнные испытания на ХОС по азербайджанской нефти не вли-

яют на установку переработки и транспортировку.  
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Большой интерес представляет рентгенофлуоресцентный метод определения хлора. Ме-

тод обладает рядом преимуществ перед обычно применяемыми химическими и физико-

химическими методами, такими как титрование и спектрофотометрия: более высокой чувстви-

тельностью, низким пределом обнаружения по хлору (10-5 мас.%), отсутствием предваритель-

ной трудоемкой пробоподготовки, простотой и экспрессностью выполнения анализа. Сведения о 

распределении хлорорганических соединений по фракциям нефти и установления их природы до 

настоящего времени отсутствуют [7].  

Изучение свойств, состава и распределения ХОС по фракциям нефти позволит выявить 

способы удаления их из нефтей, что приведет к уменьшению образования галогенводорода при 

перегонке, уменьшит коррозию аппаратуры, увеличит продолжительность межремонтного про-

бега разделительных колонн и конденсаторов, снизит содержание галогенорганических соеди-

нений во фракциях, что улучшит их качество [8].  

Заключение. Была разработана методика высокочувствительного метода определения со-

держания хлорорганических соединений (ХОС) в сырой нефти методом рентгенофлуоресцент-

ного и путем окислительного сжигания с последующим микрокулонометрическим титрованием 

по методом ASTM D 4929, анализа без предварительной трудоемкой пробоподготовки. Также 

было исследовано распределение ХОС во фракциях, получаемых в процессе разгонки сырой 

нефти с использованием данного метода. 
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XLOR ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN AZƏRBAYCAN NEFTLƏRİNİN  

KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

 

V.X. NURULLAYEV, B.T. USUBƏLİYEV  

 

  Məqalədə neftin tərkibində olan qeyri-üzvi birləşmələrin emalı zamanı korroziyanın əsas yaradıcı mənbəsi olduğu 

haqqında ümümi məlumat verilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, buxarlana bilən xlor üzvi birləşmələrin neftlərin tərkibində 

mövcudluğu neftin çxarılması zamanı baş verir. Məqalədə maddələrin, neftlərin müxtəlif texnoloji tələbatlarının ödənilməsi 

üçün tutulmuş quyuların yuyulmasına, qətran-parafin çöküntülərinin həll olunmasına və neftlərin hasilatının artırılmasına təsiri 

öyrənilmişdir. Laboratoriya şəraitində Azərbaycan neftlərinin tərkibində xlor üzvi birləşmələrin analizləri aparılmış və 

nəticələri cədvəldə göstərilmişdir. Aparılmış tədqiqat faktlarına əsasən göstərilmişdir ki, xlor üzvi birləşmələr qeyri-üzvi 

xloridlərin, neftlərin emalı zamanı avadanlıqlarda korroziyanın yaranmasında əsas mənbə olan hidrogen xloridin əlavə əmələ 

gəlməsində böyük təsirə malikdir. Onların neftdə mövcudluğu neft emalı sənayesində çox təhlükəlidir, belə ki, təmizlənmə 

zamanı texnoloji qurğularda, boru kəmərlərində və çənlərdə rast gəlinir.   

 

Açar sözlər: xlor üzvi birləşmələr, olifob komponentlər, olefil komponent, nümunə hazırlığı, hidrogen halogen 

turşuları, rentqenofluorsent üsul, florxlormetan.  

 

 

RESEARCH OF ACTION OF ORGANOCHLORINE CONNECTIONS  

ON  QUALITIES THE AZERBAIJANI CRUDE OILS 

 

V.H. NURULLAYEV, B.T. USUBALIYEV  

 

General information the non-hydrocarbon components which are contained in oil is provided in article are a source of 

the corrosion and active connections which are formed in the course of oil refining. It is noted that, hit of large amounts of 

volatile organochlorine compounds in oil in the course of its production. And also it is shown them download in oil for various 

technological needs, washing of wells, their muffling, for dissolution of parafino-resinous deposits, for increase in volumes of 

oil production.Under laboratory conditions were analyzed organochlorine connections crude oils Azerbaijan which results are 

given in the table. On the basis of the given facts, organochlorine connections are sources of hydrochloric corrosion of the 

equipment, additional to inorganic chlorides, used for oil refining. Their existence in oil is potentially dangerous to the oil 

processing enterprises, and they come to light only in the course of cleaning of processing equipment, pipelines and tanks. 

 

Key words: organochlorine compounds, oleophobic component, oleofil component, sample preparations, haloid of hy-

drogen acids, X-ray fluorescent method, fluorinetrikhlormethane 
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FOSFOR TƏRKİBLİ XAMMALIN PARÇALANMASI  

PROSESİNİN RİYAZİ İŞLƏNİLMƏSİ 

 

M.Ş. ATAYEV1, K.A. QƏZVİNİ1, M.İ. SEYİDOV1 

 
 

Təqdim edilən tədqiqat işində apatit konsentratının parçalanma prosesinə bəzi komponentlərin təsiri tədqiq olunmuş 

və tədqiqat nəticəsində alınan superfosfatın müvafiq qaydada müəyyən elementlərlə modifikasiya olunması müəyyən 

olunmuşdur. Yerinə yetirilən təcrübədən alınan məlumatlar əsasında MS Excel-də “Reqressiya” alətindən istifadə etməklə 

baxılan məsələ üçün parçalanma dərəcəsinin qatılıq və zamandan asılılığının reqressiya modeli alınmışdır. Beləliklə, əldə 

edilən dəlillər əsasında xammalın göstərilən şəraitdə parçalanma dərəcəsinin dəyişmə qanunauyğunluqlarını özündə əks etdirən 

riyazi model işlənilmiş və həmin modelin prosesin kinetik təsvirini verməsi ilə yanaşı, prosesi adekvat təsvir etməsi sübut 

edilmişdir. Bununla da aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrindən aydın olur ki, fosforlu gübrələr istehsalında apatit 

konsentratının parçalanma prosesini intensivləşdirmək və digər qeyd edilən çatışmazlıqları aradan qaldırmaqla bu sahədə daha 

böyük üstünlüyə malik olan texnoloji proses qoyulan tələblərə cavab verə biləcəkdir. 

 

Açar sözlər: superfosfat, fosforit unu, fosfat xammalı, flüoridlər, kamera texnologiyası, apatit konsentratı, sulfat 

turşusu,  silisium heksaflüorid turşusu, MS Excel, reqressiya tənliyi, Fişer meyarı, aproksimasiya xətası, parçalanma dərəcəsi. 

 

 

 
Giriş. Kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın və məhsulların keyfiyyətinin artması üçün istifadə 

olunan müxtəlif tərkibli mineral gübrələrə yaranan ehtiyac çoxalmaqda davam edir. Odur ki, qeyd 

edilən səbəbdən zəruri olaraq mineral gübrə sənayesinin genişlənməsi həllini gözləyən mühüm məsələ 

kimi qarşıya çıxır. Daha çox ehtiyac duyulan mineral gübrələr müxtəlif fosforlu gübrələrdir. Fosforlu 

gübrələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşması, onların istehsalına çəkilən xərclərin azalması qeyd 

edilənlərə əsasən çox aktual bir məsələ kimi qarşıda durur. 

Təqdim edilən tədqiqat işinin məqsədi fosfor tərkibli xammalın parçalanma prosesinə 

müəyyən komponentlərin təsirinin tədqiqi ilə əldə edilən dəlillər əsasında xammalın göstərilən şəraitdə 

parçalanma dərəcəsinin dəyişmə qanunauyğunluqlarını özündə əks etdirən, prosesin kinetik təsvirini 

verməsi ilə yanaşı, prosesi adekvat təsvir edə bilən riyazi modelin işlənilməsindən ibarətdir.  

Məsələnin qoyuluşu. Yerinə yetirilən tədqiqatlar göstərmişdir ki, fosforlu gübrələr istehsalının 

əsasını təşkil edən xammalın parçalanması prosesinə müəyyən qarışıqlar müsbət təsir göstərirlər [1]. 

Belə ki, tərkibində MgO və 52OP -in minimal nisbəti 2,5%-ə bərabər olduqda, fosfat xammalının 

tərkibində maqnezium olmayan apatit konsentratına nisbətən parçalanması daha tez baş verir. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, bitkilərin böyüməsi və inkişafı üçün əsas qida elementləri – KPN ,,  ilə 

yanaşı az miqdarda bir çox elementlərin, o cümlədən, maqneziumun olmasının vacibliyi müəyyən 

edilmişdir. 

Prosesin həyata keçirilməsi zamanı xammalın tərkibində olan fosforun bir hissəsi 

OH)POH(Ca 2242   və nisbətən daha az həll olan birləşmələr 4CaHPO , 4MgHPO -ə keçir. Bundan 

başqa, çətin həll olan 4AlO  və 4FePO   birləşmələri də əmələ gəlir. Məhsulda əsasən flüoridlər, Ca  və 

Mg-ın flüorsilikatları şəklində flüor qalır. 

                                                 
1 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

  E-mail: matlab.atayev@gmail.com 
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Hal-hazırda fosforlu gübrələrin istehsalı əsasən kamera texnologiyasından istifadə etməklə 

həyata keçirilir. Məlum olduğu kimi, kamera texnologiyası ilə fəaliyyətdə olan superfosfat istehsalında 

apatit konsentratından istifadə etdikdə kamerada 1,5-2 saat olduğu müddətdə parçalanma dərəcəsi 85-

86%-ə çatır. Superfosfatın alınması prosesi yalnız sonradan uzun müddət (2-3 həftə) superfosfatın 

anbarda saxlanması zamanı başa çatır. Fiziki və aqrokimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün sadə 

superfosfat dənəvərləşdirilmiş şəkildə buraxılır. Dənəvərləşdirilməyə verilən toz şəkilli superfosfatda 

əvvəlcə sərbəst fosfat turşusu təbaşirin, əhəng daşının, sümük və ya fosfat ununun köməyi ilə neytral-

laşdırılır, sonra o dənəvərləşdirilmiş məhsulun xırda fraksiyası ilə (retur) qarışdırılır, barabanlı 

dənəvərləşdiricidə nəmləndirilir və quruducu barabanda qurudulur. 

Müəyyən tədqiqatların nəticələri göstərir ki, tərkibində MgO olan fosforit ununun reaksiya 

zonasına daxil edilməsi, ApK-nın işlənmiş zəif turşu qarışığı  ( HClSOH 42  ) ilə parçalanması 

fosforlu gübrələrin alınması zamanı texnoloji prosesin getmə müddətini qısaltmağa və ya anbar 

yetişməsi mərhələsini tamamilə ixtisar etməyə imkan yaradır [2]. 

Şərh edilən tədqiqat işinə aşağıdakı tərkibdə apatit konsentratından ( ApK-dan) (%): 52OP

 39,4; CaO  54,0; F  3,1; sadə superfosfat və alüminium sexlərinin tullantısı olan (qatılığı 8-12% 

62SiFH ) silisium heksaflüorid turşusu və bunun əsasında alınan 62SiFK , 624 SiF)NH(  duzlarından, 

fosfatın, koksun, silisium oksidləri qarışıqlarının sobada yanması zamanı süzgəcdə əmələ gələn tozdan 

(%-lə): 52OP  25-28, OK2  15,3-16,2; 2SiO  16-18; CaO  1-2; F  4-5,9; ONa2 , 32OFe , eyni 

zamanda qatılığı 75% 42SOH  olan işlənmiş sulfat turşusundan istifadə olunmuşdur. 

Qeyd olunduğu kimi, kalium və azotla modifikasiya olunmuş superfosfatın istehsalını 

çoxaltmaq məqsədilə silisium heksaflüorid turşusundan 62SiFK  və 624 SiF)NH(  duzlarından istifadə 

olunmuşdur [3]. Bu duzlardan superfosfat istehsalında istifadə edərkən əvvəlcə duzların əlavəsi ilə 

ApK -nın parçalanma prosesinin kinetikası 

öyrənilmiş və alınmış nəticələr işlənilmişdir. 

Məsələnin həlli. 62SiFK  və 624 SiF)NH(  

əlavəsi, sulfat və silisium heksaflüorid turşuları 

qarışıqları ilə ApK-nın parçalanmasının öyrənilməsi 

zamanı tullantı (İST-1) 42SOH -ün 62SiFH -ya 

nisbəti 95:5 olmuşdur. Turşu qarışıqlarının qatılığı 

50-65% arasında, bu qarışığın norması isə 100 kütlə 

hissə ApK-ya görə, 70 kütlə hissə, qarışığın parça-

lanmasının başlanğıc temperaturu isə 55
o
C-dir. 

Bütün təcrübələrdə şərait eyni olmaqla 62SiFK  və 

624 SiF)NH( -nın miqdarı müxtəlif olmuşdur. 

Müəyyən təcrübələrdə 100 kütlə hissə ApK-

ya görə turşu qarışığı 69 kütlə hissə götürülmüş və 

qatılıqları (%-lə) 50, 55, 60, 63 qiymətlərində 

saxlanmışdır. Nəticələr şəkil 1-də verilmışdir.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı ApK-nın 

parçalanma prosesinin baş verməsi qanunuy-

ğunluqlarına aydınlıq gətirmək üçün zaman keçdikcə 

turşunun qatılığının artırılması ilə də təcrübələr 

yerinə yetirilmişdir. Alınan dəlillər əsasında proses 

təhlil edilmiş və müəyyən nəticələr əldə edilmişdir. 

Qeyd edilənlər cədvəl 1 və şəkil 2-də əksini 

tapmışdır. 

       

      

     

 
Şək. 1. Kalium tərkibli tullantı kütləsinin iştirakı ilə 

işlənmiş sulfat (İST-1) və H2SiF6 turşu qarışıqlarının 

müxtəlif qatılıqlarında parçalanma əmsalının 

dəyişməsi: turşu qarışıqlarının qatılıqları (%) 1- 50, 2-

55, 3-60, 4-63. (şrift 11 ?) 

 
Şək.2. Parçalanma dərəcəsinin zamandan asılığı 
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 Cədvəl 1 

ApK-nın parçalanma əmsalının dəyişməsi 

Sıra №-

si 

Parçalanma 

əmsalı, 

K, % 

Qatılıq, 

C, % 

Zaman, 

, dəq. 

Sıra 

№-si 

Parçalanma 

əmsalı, 

K, % 

Qatılıq, 

C, % 

Zaman, 

, dəq. 

1 34 50 2 12 68,6 66,4 21,5 

2 36 55,6 2,1 13 69 50,4 30 

3 41 60,3 2,2 14 71,2 51 31 

4 53 50,4 6 15 74,5 65,7 32 

5 54,5 55,6 6,2 16 75 50,3 60 

6 57 60,4 6,5 17 78 56,1 62 

7 57,4 50,3 10 18 80,3 65,8 62,4 

8 58,1 55,7 10,3 19 81 50,5 100 

9 59,5 61,2 10,7 20 84 56,6 101 

10 61 50,2 20 21 89,6 67,3 102 

11 64,5 55,8 21,1     

 

MS Excel-də Reqressiya alətindən istifadə etməklə baxılan məsələ üçün parçalanma 

dərəcəsinin qatılıq və zamandan asılılığının reqressiya modeli 
  0,3748540,39218C29,53371K  

şəklində alınmışdır. 

Modelin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. y  dəyişəninin iy  faktiki qiymətləri onun model 

üzrə hesablanmış iy~  model üzrə qiymətlərindən iii y~ye   kəmiyyəti qədər fərqlənirlər. Bu kəmiyyət 

hər bir göstərici üçün mütləq aproksimasiya xətasıdır. Amma bu kəmiyyətləri bir-biri ilə müqayisə 

etmək olmur. Belə ki, əgər bir göstəricidə xəta 5 və digərində 10 alınıbsa, bu sonuncu halda, model pis 

nəticə verir demək deyil. Ona görə də qiymətləndirmələrin müqayisə olunan olması üçün iA  nisbi 

qiymətləndirmələrə baxırlar ( ie  meyletmələrinin iy  faktiki qiymətlərinə nisbəti (faizlə)). Bir halda ki, 

ie  meyletmələri həm mənfi, həm də müsbət ola bilər, onda meyletmələr mütləq qiymətcə götürülür [4]. 

%100
y

y~y
A

i

ii

i 


 , n,,2,1i   kəmiyyətini nisbi aproksimasiya xətası adlandırırlar. 

Modelin dəqiqliyi haqqında ümumi mülahizənin olması üçün orta nisbi aproksimasiya xətasını 

hesablayırlar: 








n

1i i

i
n

1i i

ii
%100

y

e

n

1
%100

y

y~y

n

1
A  

Orta nisbi aproksimasiya xətasının qiyməti 10%-dən çox deyilsə, alınmış reqressiya tənliyi 

yaxşı hesab olunur.  

Baxılan məsələ üçün hesablamalar cədvəl 2-də verilmişdir. 

73,9A  % . Alınmış reqressiya tənliyi yaxşı hesab olunur.  

Modelin əhəmiyyətliliyinin (adekvatlığının) qiymətləndirilməsi üçün Fişerin F-meyarından 

istifadə olunur. 

Fişerin F-meyarının faktiki qiymətini aşağıdakı kimi hesablayırlar: 

k

1kn

R1

R
F

2

2 



 , 

burada n   eksperimentlərin sayı; k   modeldəki faktorların (asılı olmayan dəyişənlərin) sayıdır. 

Fişer paylanması cədvəlləri üzrə F-meyarının cədvəl qiyməti         tapılır. Bunu etmək üçün 

  əhəmiyyətlilik səviyyəsi (adətən 05,0  götürürlər) və iki sərbəstlik dərəcələri kk1   və 

1knk2   verilir.   
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Cədvəl 2 

Nisbi aproksimasiya xətası 

Sıra №si 

Parçalanmanın 

eksperimental 

qiymətləri 

Parçalanmanın 

model üzrə 

qiymətləri 

 

Xətalar 
Nisbi aproksimasiya 

xətası 

1 34 49,89244073 -15,89244073 31,85340404 

2 36 52,12613629 -16,12613629 30,93675733 

3 41 54,0068695 -13,0068695 24,0837316 

4 53 51,54872892 1,451271075 2,815338235 

5 54,5 53,66303773 0,836962272 1,559662494 

6 57 55,65795978 1,342040223 2,411227842 

7 57,4 53,00892693 4,391073074 8,2836483 

8 58,1 55,23915721 2,860842794 5,179012386 

9 59,5 57,54609093 1,953909073 3,395381062 

10 61 56,71824899 4,281751014 7,549159382 

11 64,5 59,32679855 5,173201449 8,719839221 

12 68,6 63,63385223 4,966147767 7,804254484 

13 69 60,54522516 8,454774839 13,96439573 

14 71,2 61,1553874 10,0446126 16,42473873 

15 74,5 67,29529307 7,204706933 10,70610826 

16 75 71,75162742 3,248372582 4,527245861 

17 78 74,77598167 3,224018331 4,311569383 

18 80,3 78,730073 1,569926995 1,994062669 

19 81 86,82422389 -5,824223888 6,708063288 

20 84 89,59137824 -5,591378245 6,240978043 

21 89,6 94,16256237 -4,562562371 4,845410168 

    
Orta nisbi 

aproksimasiya xətası 

    9,729237548 

  

F-meyarının faktiki qiymətini )F(                   qiyməti ilə müqayisə edirlər. Əgər   

                 olarsa, reqressiya tənliyi əhəmiyyətli hesab olunur.  Fişerin F-meyarının faktiki 

qiyməti:      86,28F  .  

05,0 ;   21  kk ;  1812211knk2  ;                       

                  , deməli, reqressiya tənliyi baxılan prosesi adekvat təsvir edir [5]. 

Bununla da aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrindən aydın olur ki, fosforlu gübrələr 

istehsalında ApK-nın parçalanma prosesini intensivləşdirmək və digər qeyd edilən çatışmazlıqları 

aradan qaldırmaqla, bu sahədə daha böyük üstünlüyə malik olan texnoloji proses qoyulan tələblərə 

cavab verə biləcəkdir. Eyni zamanda uzunmüddətli istehsal prosesi zamanı ətraf mühitə atılan zərərli 

tullantıların qarşısının alınması ilə ekoloji problemlər də öz həllini tapacaqdır. 

Nəticə. Yerinə yetirilən tədqiqat işində apatit konsentratının parçalanma prosesinə silisium 

heksaflüorid turşusunun duzlarının təsiri tədqiq olunmuş və tədqiqat nəticəsində aydınlaşdırılmışdır ki, 

qeyd olunan duzların iştirakı ilə superfosfat həm kaliumla, həm də azotla modifikasiya olunur və 

keyfiyyətinə görə gübrələrdən geri qalmadığı müəyyənləşdirilmişdir. 

Bundan başqa tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən dəlillər əsasında xammalın göstərilən şəraitdə 

parçalanma dərəcəsinin dəyişmə qanunauyğunluqlarını özündə əks etdirən model işlənib hazırlanmışdır. 

Həmin model həyata keçirilən prosesdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən parçalanma dərəcəsinin 

komponentlərin qatılığından və zamandan asılılığını özündə əks etdirir, bununla da prosesin kinetik 

təsvirini verir, həmçinin əldə edilən modelin prosesi adekvat təsvir etməsi sübut edilmiş və həmin 

modelin uyğun proseslərdə tətbiq edilməsi imkanları vardır. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

 

М.Ш. АТАЕВ, К.А. ГАЗВИНИ, М.И. СЕИДОВ 

 

В представленной работе исследовано влияние некоторых компонентов на процесс разложения апатитового 

концентрата и определена модификация определенных элементов суперфосфата, полученного в результате исследо-

вания. На основе полученных результатов проведенных опытов с использованием инструмента "Recession" в MS 

EXCELL была получена регрессионная модель зависимости  степени разложения от концентрации и времени. На 

основе полученных данных разработана математическая модель, отражающая закономерности изменения степени 

разложения сырья в указанных условиях и описывающая кинетику процесса. Доказано адекватное описание данного 

процесса. Результаты исследований показывают, что с интенсификацией процесса разложения апатитового концентр-

ата и устранением других выявленных недостатков в производстве фосфорных удобрений технологический процесс 

обладает наибольшим преимуществом и отвечает требованиям в этой области.  

 

Ключевые слова: суперфосфат, фосфорная мука, фториды, технология камер, апатитовый концентрат, 

серная кислота, гексафторид кремния, MS Excel, уравнение регрессии, критерии Фишера, ошибка апроксимации, 

степень разложения. 

 

 

 

MATHEMATICAL DEVELOPMENT OF DECOMPOSITION PROCESS OF PHOSPHORUS  

CONTAINING RAW MATERIALS 

 

M.Sh. ATAEV, K.A. GAZVINI, M.I. SEIDOV 

 

The effects of some components on the process of decomposition of apatite concentrate in the presented study were in-

vestigated, and the specificity of the superphosphate obtained from the study was determined by appropriate elements. Based 

on the lessons studied, a regression model of the degree of intensity and time dependence of the degree of decomposition on 

the problem using the "Recession" tool in MS Excel was obtained. Thus, based on the evidence obtained, a mathematical 

model reflecting the regularity of the rate of change of the raw material fragmentation under these conditions was developed, 

and it was proved that the model adequately describes the process along with the kinetic description of the process. However, 

the results of the research indicate that the process of phosphate fertilizers can meet the requirements of the technological 

process, which has a greater advantage in this area by intensifying the process of separating the apatite concentrate and elimi-

nating of other noted deficiencies. 

 

Key words: superphosphate, phosphoric flour, fluorides,  chamber technology, apatite concentrate, sulfuric acid, 

silicon oxafluoride, MS Excel, regression equation, Fisher criteria, proxy error, breakdown rate. 
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IMPACT OF ASPHALTENE CONCENTRATION  

ON MACROSCOPIC PARAMETERS OF OIL MIXTURES 
 

G.G. ISMAYILOV
1
, M.B. ADIGOZALOVA 

 

 

The results of the laboratory tests of the quality indicators for various oil mixtures have been analyzed in the present 

article. Changing of macroscopic parameters for mixtures depending on the mixed oils ratio, as well as the impact of the 

amount of asphaltene compounds in the mixtures of oils corresponding to different mass portions on those indices were inves-

tigated. 

The impact of asphaltene compounds in various types of oils and their in various mixtures on the change in such 

macroscopic parameters as concentration, viscosity and freezing temperatures on the base of laboratory experiments has been 

investigated. Depending on the type and mass portion of the mixed products, additive compounds of the parameters for most 

mixtures, the presence of positive and negative synergism have been discovered.  

 It has been proved, that one of the main reasons for emerging anomaly is connected with structural change in asphal-

tene compounds during mixing of oils. 

 

Key words: mixing of oils, macroscopic parameters, asphaltenes, concentration, viscosity, additivity rule, rheologi-

cal properties, chemical composition, sediments, saturated vapor pressure. 

 

 

 
Introduction. At present, the number and scope of scientific research works carried out related 

to the dependence of quality indices for oil mixtures in the sample of Azerbaijani oil, and emergence of 

specific problems, are expanding. The “undesirability” of some mixtures, emergence of problems dur-

ing technological processes in extraction, preparation and transportation of oil, as well as inadmissibil-

ity of applying additivity rule to them prove the urgency, solution and importance of the problem. 

Obtaining information on the quality indices of the mixed oils is also important for predicting 

the working conditions of mixing points, tanks and processing plants, along with the oil metering. In the 

legal framework and literature sources, carrying out the determination of the main quality indices of 

various oil mixtures on the base of specified strict rules and dependencies was accepted. However, as in 

the world practice, the results of the impact of Azerbaijani oils mixing on their physical-chemical and 

rheological properties show that the models and calculation schemes concerning ideal solutions can 

vary considerably for these mixtures. For example, generally accepted additivity rule can lead to very 

different results under real oil mixtures parameters prediction [1, 2].  

Common with other, oils produced in Azerbaijan are very different according to their physical-

chemical and rheological properties. Paraffins, resins and asphaltenes present in the oil composition of 

of different fields in many cases be of high viscosity, freezing temperatures, as well as watering rates. 

The specific problems arising from oil mixing, emergence of synergism and antagonism tendencies 

were investigated in the authors’ researches 2, 5, 6 in the sample of Azerbaijani oil. These investiga-

tions were carried out mainly on the base of two crude oils and the existence of anomalous changes. 

Experimental: In this article, oil mixing was considered on the base of three different types of 

Azerbaijani oils. For this purpose, crude oils produced from “Bulla”, “Garachukhur” and “Siyazan” 

fields were used. The results of initial laboratory analyze reflecting the major rheological and physical-
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chemical properties of “Bulla”- I, “Garachukhur”-II, and “Siyazan” - III oils are given in the table. As it 

is seen from the table, being watered oils, the selected oils are different from one another according to 

their composition. Laboratory research has been carried out in accordance with the current GOST and 

standards for mixtures with different oils proportions  and their qualitative indicators were determined. 

Physical-chemical properties of oil mixtures prepared in different proportions, and the information 

about the amount of ballast contained in their composition are given in the table. 

Table. 

Change in quality indices of initial – Bulla-I, Garachukhur-II and  

Siyazan-III oils and their different mixtures 
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1 BN-I 973.4 15.76 +9 0.23 5.72 480.6 43.2 

2 QN-II 914.7 6.41 +3 0.64 6.42 530.3 56.4 

3 SN-III 978.9 8.23 -6 0.81 4.83 398.4 35.7 

4 1:1:1* 956.8 41.78 +3 0.49 5.73 471.8 45.4 

5 1:1:2 962.9 49.29 0 0.54 5.47 453.5 42.2 

6 1:1:3 966.3 43.54 0 0.45 4.42 443.8 41.6 

7 2:1:1 960.7 60.52 +6 0.67 5.47 473.9 44.2 

8 3:1:1 962.1 76.23 +6 0.79 5.75 476.6 44.7 

9 1:2:1 944.6 39.31 +2 0.43 5.61 483.7 48.5 

10 1:3:1 940.1 34.23 +3 0.41 5.43 495.2 49.3 

Methods of 

analysis 

 GOST 

3900 

GOST 33 GOST 

20287 

GOST 

11858 

GOST 

6370 

GOST 

21534 

GOST 

2477 

* Note: 1: 1: 1, i.e. mixing ratio of I, II and III oils is the same. 
 

Results and discussion. Changing of 

macroscopic parameters for mixtures (concentra-

tion, viscosity and freezing temperature) depend-

ing on the mixed oils ratio (4- 1:1:1; 5-1:1:2; 6-

1:1:3; 7-2:1:1; 8-3:1:1; 9-1:2:1; 10-1:3:1), as well 

as the impact of the amount of asphaltenes in the 

oil mixtures of corresponding to different mass 

portions on those indices were investigated. The 

above-mentioned issues were also confirmed by 

the change in the amount (concentration) of as-

phaltene compounds in the oil composition on 

those mixtures (Figure 1). Thus, the change of 

asphaltene concentrations on mixtures, even anomaly of this change for appropriate mixtures (with ratio 

2:1:1 və 3:1:1) were observed. 

In the light of the foregoing, changing of the macroscopic parameters for different oil mixtures 

depending on the asphaltene compounds concentration were investigated, and accordingly, dependence 

graphic of concentration, viscosity and freezing temperatures on asphaltene compounds mass portion 

were constructed according to the table data (Figure 2 (a, b, c)). Analysis of the above mentioned dif-

ferences (figure 2 (a, b, c)) shows that there is a good correlation between concentrations of high mo-

lecular asphaltene compounds present in the oils mixed by the change in such important parameters as 

concentration, viscosity and freezing temperatures for oil mixtures and their subjecting to structural 

aggregate changes during mixing. As it is seen from the figure the overlapping of extremum in depend-

ences is a good proof for this. 

 
Fig.1 Change in the amount of asphaltenes in oil mixtures 
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As it is seen from Figure 2 (a, b, c), the concentration of oil mixtures is monotonically increas-

ing and getting stabilized depending on the asphaltenes concentration, if the mixture with ratio 1:1:3 is 

not taken into account. Kinematic viscosity tends to increase as the asphaltene concentration increases. 

The change in the freezing temperature parameter wasn’t one directed and decreased and increased by 

asphaltenes concentration increasing. Professor I.N. Eudokimov’s recent studies prove that these chem-

ical compounds, in particular, asphaltenes, are subject to complex transformation, although they possess 

fine phase structures in natural oils. According to their setting, being oil fraction, oil asphaltenes precip-

itate separating from oil by addition of paraffin solvents 3. Thus, when oil mix with solvents and light 

oil, various “incompatibilities” are possible to occur related to structural changes in asphaltic colloids, 

which depend on the latter’s chemical composition. 

Even recent years’ studies show that if there is a sharp heterogeneity in the composition, in this 

case the process of asphaltene solid precipitation is significantly intensified. Thus, at present the study 

of heterogeneous systems, which are badly mixed, is of great urgency. This urgency is more connected 

with the sharp deterioration of serious complexity, 

quality and rheological indices of oils while using 

various solvents - light oils during extraction and 

transportation of heavy oils and bitumen. Although 

the occurrence of “inadmissibility” case in the mix-

ing (contact) zone is mainly explained by the sedi-

ment of asphaltenes, the sediment kinetics of asphal-

tene colloids and the impact of local change in col-

loidal concentration on it have been investigated 

poorly. As quick occurrence of sediments causes the 

emergence of solid crust on “oil-solvent” boundary, 

it generally stops the solution and as a result it 

makes heavy oil flow (filtering) more difficult. This 

kind of catastrophic “inadmissibility” has been re-

flected in the authors’ research 4 in laboratory 

conditions. Since the mixing of different types of 

oils, especially the mixed oils are undesired, it can 

cause contamination of the pipeline and technologi-

cal installations due to the sediment of asphaltenes. 

Although asphaltene compounds are solved in such 

polar aromatic compounds as toluene, they are not 

solved in non-polar paraffin solvents [3,4,5,6]. It is 

also possible to have quality indices occurring in 

separate technological processes due to phase trans-

formations in asphaltene nanocolloids, which are 

not perfectly regulated. It should be noted that phase 

transformations of asphaltene compounds and the 

reasons of these transformations in natural oils and 

their various mixtures have been studied less yet. At 

present, asphaltene compounds creating considera-

ble complications in the extraction, transportation 

and processing of oil is an undeniable fact. 

Conclusion. Thus, in the sample of Azer-

baijani oil, it has been established that the micro-

scopic structural changes (phase transformations) 

occurring in oil mixtures during the mixing of three crude oils have a significant impact on such exploi-

tation indicators as concentration, viscosity and freezing temperatures. So, these indices may be subject 

to undesired and sharp changes, depending on the mixing ratio of oils (concentration of resin, asphal-

 

 

 
Fig.2 Changing of the concentration (a), kinematic 

viscosity (b), freezing temperature (c) for oil mixtures 

depending on the asphaltene content 
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tene and paraffins). Therefore, oil mixing cases should be tested in laboratory conditions and widely 

analyzed so that no undesired mixtures can emerge. 

Since there are no universal methods for the treatment of resins-asphaltenes-paraffins sediments 

occurring in oil production processes (well-bottom zone, oil-yield system), prevention of solid phase 

sediment can be considered effective, based on the construction and analysis of appropriate phase dia-

grams of natural oils and their mixtures. 
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ASFALTENLƏRİN QATILIĞININ NEFT QARIŞIQLARININ MAKROSKOPİK PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİ 

 

 Q.Q. İSMAYILOV, M.B. ADIGÖZƏLOVA 

 

Məqalədə neftlərin müxtəlif nisbətdə qarışıqları üçün keyfiyyət göstəricilərinin laboratoriya sınaqları əsasında 

təyininin nəticələri təhllil edilmişdir. Qarışıqlar üçün makroskopik parametrlərin qarışdırılan neftlərin nisbətindən asılı olaraq 

dəyişməsi, eyni zamanda neftlərin müxtəlif kütlə paylarına uyğun qarışıqlarında olan asfalten birləşmələrinin miqdarının 

həmin göstəricilərə təsiri tədqiq edilmişdir.  

Müxtəlif çeşidli neftlərin və onların müxtəlif qarışıqlarında asfalten birləşmələrinin laboratoriya sınaqları əsasında 

sıxlıq, özlülük və donma temperaturları kimi makroskopik göstəricilərinin dəyişməsinə təsiri tədqiq edilmişdir. 

Qarışan  məhsulların çeşidi və kütlə payından asılı olaraq  əksər qarışıqlar üçün göstəricilərin additiv dəyişməmələri, onlarda 

müsbət və mənfi sinerqizmin mövcudluğu aşkar edilmişdir.  

Yaranmış  anomallığın əsas səbəblərindən birinin neftlərin qarışması zamanı asfalten birləşmələrinin struktur 

dəyişikliyi ilə bağlı olması təsdiqlənmişdir.  

 

Açar sözlər: neftlərin qarışması, makorskopik göstəricilər, asfaltenlər, sıxlıq,  özlülük,  additivlik qaydası, reoloji 

xüsusiyyət, kimyəvi tərkib,çöküntülər, doymuş buxar təzyiqi. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ НА МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕФТЯНЫХ СМЕСЕЙ 

 

Г. Г. ИСМАЙЫЛОВ, М.Б.АДЫГЕЗАЛОВА 

  

В статье проанализированы результаты лабораторных испытаний качественных показателей для различных 

нефтяных смесей. Исследовано изменение макроскопических параметров смесей в зависимости от соотношения 

смешанных нефтей, а также влияние количества асфальтеновых соединений в смесях нефти, соответствующих 

разным массовым долям, на эти показатели. 

На основе лабораторных экспериментов исследовано влияние асфальтеновых соединений в различных типах  и  

смесях нефтей на изменение таких макроскопических параметров, как плотность, вязкость и температура застывания,  

Для большинства смесей было обнаружено неаддитивное изменение отмеченных показателей, положительные и от-

рицательные синергизмы в них  Указано, что одна из основных причин возникновения аномалии связана со 

структурным изменением асфальтеновых соединений при смешивании нефтей. 

 

Ключевые слова: смешивание нефти, макроскопические показатели, асфальтены, плотность, вязкость, 

аддитивность, реологические свойства, химический состав, отложения, давление насыщенных паров. 
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О МЕХАНИЗМЕ АППРЕТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СОПОЛИМЕРОВ 

МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИМЕРНОГО 

КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И МИНЕРАЛЬНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
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Показано, что сополимеры малеинового ангидрида с α-олефинами и (мет)акриловой кислотой, используемые в 

качестве аппретов (в композиционной системе полиэтилен-минеральный наполнитель) благодаря функциональному 

составу позволяют получить полимерные композиты с высокими прочностными свойствами. Приведены данные по 

изучению динамики изменения физико-механических свойств, в частности предела прочности, эластичности и тепло-

стойкости, при формировании композитов с использованием различных минеральных наполнителей. Установлено, 

что функциональные группы в составе аппретов вступают в реакцию с функциональными С=С группами полиэтиле-

новой матрицы и с гидроксильными группами на поверхности наполнителя. Структурные превращения в составе 

композитов подтверждены методом ИК-спектроскопии и рентгенофазным анализом.   

 

Ключевые слова: аппрет, минеральные наполнители, полимерная матрица, ИК-спектроскопия, физико-

механические свойства.  

 

 
Введение. Изучение механизма влияния дисперсных наполнителей на физико-

механические свойства полимерных композиций (ПК), как и механизм аппретирования при 

формировании полимерных композитов в материалах различных типов, по-прежнему остается 

актуальным. В результате процесса модификации   при смешивании наполнителя с раствором 

или  расплавом полимера, а также при введении  аппретирующей добавки в состав композиции 

степень дисперсности возрастает. При этом  физико-механические свойства композиционного 

материала обычно улучшаются. Это, безусловно, связано с возрастанием удельной поверхности 

наполнителя и, соответственно, с его влиянием на свойства матрицы [1, 2].  

Цель работы. Статья посвящена изучению влияния аппретирующего действия сополи-

меров малеинового ангидрида с α-олефинами и (мет)акриловой кислотой на эксплуатационные 

свойства ПК и установлению особенностей механизма аппретирования при его формировании. 

Экспериментальная часть. Для определения фазового состава образцы анализировали 

методом рентгеновской порошковой дифракции, с использованием дифрактометра компании 

PANalytical-Empyrean (Нидерланды). Empyrean дифрактометр широкого назначения относится к 

последним разработкам фирмы компании PANalytical и является его «флагманской» моделью. 

Отличительная особенность этой модели – использование пространственного полупроводнико-

вого детектора прямого преобразования PIXcel
3D

 в Cu -излучении (λ = 1.5418 Å).  Съемку про-

водили в интервале углов 102Θ70 со скоростью от 1.0 до 0.02 градуса в минуту с выдержкой 

в точке от 1 до 10 секунд. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS и 
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программного пакета “fpeak”. Параметры элементарных ячеек оксидов были рассчитаны в про-

грамме “Сelref 3” и уточнены методом полно-профильного анализа Ритвелда в программе 

“Fullprof 2017”. 

Определение прочности при разрыве и относительном удлинении образца определяли по 

ГОСТ 11262-80. Работа выполнена на разрывной машине при скорости равной 50 мм/мин. Пре-

дел прочности образцов (σ) определяли в соответствии с уравнением:  

σ = Р/(ab), 

где Р – нагрузка; a, b – толщина и ширина образца в самой узкой части.  

Относительное удлинение (ε) определяли, отмечая начальную длину образца (l0) и уве-

личение длины образца в момент его разрушения (Δl) в соответствии с уравнением:  

ε р = (Δl/l0)100%. 

ИК-спектральный анализ осуществлен на ИК-Фурье спектрометре фирмы Perkin Elmer. В 

качестве полимерной матрицы при изготовлении ПКМ служил полиэтилен высокой плотности 

(ПЭНП) различных марок: 10803-020, 15803-20, 16603-011, 18003-030, а в качестве наполните-

лей использованы минеральные породы (алунит, цеолит, кремнегель). Композиции ПЭНП при-

готовлены смешением наполнителя с расплавом полимера. Наполнитель вводили в состав поли-

мера в количестве от 10 до 70 масс. % на вальцах при температуре 130-140 
º
С в течение 15-20 

мин. Фракционирование порошков наполнителей осуществлялось путем просеивания, выделе-

ния частиц условно-сферической формы с диаметром (мкм): до 50, 50-63, 100-160, 160-200, 200-

255. 

Обсуждение результатов. Как известно, обработка композиционной системы связую-

щими веществами, или аппретами, улучшает физико-механические свойства ПК, например, пре-

дел прочности при разрыве, теплостойкость, прочность адгезионной связи между твердым 

наполнителем и полимерной матрицей, относительное удлинения и т.д. Обычно в большинстве 

случаев в качестве аппретов используют химические соединения как минимум с двумя функци-

ональными группами [3-5]. В данной работе в качестве аппретов использован тройной сополи-

мер (ТС) малеинового ангидрида (МА) с гептеном-1 (Гп) и акриловой кислотой (АК) 

₋(МА₋Гп₋АК)n₋, синтезированный при радикальной полимеризации в присутствии перекиси 

бензоила [6-8]. Благодаря наличию в их составе  реакционноспособных функциональных кар-

боксильных, карбонильных групп и двойных связей, при включении их в состав ПК увеличивает 

реакционноспособность полиэтиленовой матрицы, которая 

приводит к созданию ПК с высокими эксплуатационными 

свойствами. 

Исследования показали, что применение в качестве ап-

претов тройных сополимеров малеинового ангидрида с α-

олефинами и (мет)акриловой кислотой в композиционной си-

стеме, состоящей из ПЭНП и минеральных наполнителей, поз-

воляет получить композиционные материалы с высокими физи-

ко-механическими показателями.  

На рис.1 и в таблице представлена динамика изменения 

прочностных характеристик композиций в зависимости от со-

отношения «ПЭНП – наполнитель» (алунит, кремнегель и цео-

лит) без аппрета и в аппретируемой ₋(МА₋Гп₋АК)n₋. Как следу-

ет из данных таблицы и характера кривых, композиции на осно-

ве кремнегеля характеризуются сравнительно высокими преде-

лами прочности при растяжении (σ) (кривые 5 и 6), чем компо-

зиции в случае применения алунита (кривые 1 и 2). Значения σ 

при этом колеблются в пределах 13-17 MPa, тогда как идентич-

ные параметры композиций с алунитом довольно низкие и ме-

няются в интервале значений σ 10.5-12.5 MPa (табл.1).   

 
Рис.1 Зависимость σ и ε от соот-

ношения компонентов в композици-

ях без аппрета и с аппретом. Кри-

вые 1-4 ПЭНП:алунит; кривые 5-8  

ПЭНП:кремнегель. Верхние и ниж-

ние цифры по абциссе-

соответствуют к ПЭВД и напол-

нителю соответственно (сплош-

ные линии – σ), пунктиры – ε). 
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Следует отметить, что в обоих случаях наблюдается тенденция роста σ с повышением 

количества наполнителя в составе композиций от 40% до 60%. Переход в аппретируемое состо-

яние, т.е. ввод 3% ₋(МА₋Гп₋АК )n₋ в состав композиции приводит к увеличению предела проч-

ности и сопровождается синхронным перемещением кривых σ вверх. Синхронный характер пе-

ремещения кривых, вероятно, связан с моно-дисперсностью размеров частиц наполнителя, что 

имеет важное значение при изготовлении композиционных материалов. 

 

Таблица 

Прочностные характеристики композиций на основе ПЭНП (без аппрета  

и с аппретом) наполненных минеральными наполнителями 

№ 
Состав  

композиции 

П о к а з а те л и
* 

σ, MPa ε,% Т, ºС σ, MPa ε, % Т, ºС 

 
1 2 3 4 5 6 

1 ПЭНП - 40% 

Наполнитель - 60% 
12.48 

15.46 

23 

21 

118 

123 

13.6 

17.18 

33 

28 

130 

133 

2 ПЭНП - 50% 

Наполнитель - 50% 
11.37 

14.34 

29 

26 

120 

124 

12.65 

15.75 

38 

35 

130 

132 

3 ПЭНП - 60% 

Наполнитель - 40% 
10.48 

12.97 

43 

34 

120 

122 

11.54 

14.91 

40 

36 

130 

132 

4 ПЭНП - 40% 

Цеолит  - 60% 
16. 6 23 125 18. 6 23 136 

5 ПЭНП - 50% 

Цеолит  - 50%    
14.2 27 122 15. 6 33 134 

6 ПЭНП - 60% 

Цеолит  - 40% 
13.1 37 120 15. 2 39 132 

 

 * Верхние и нижние цифры по столбцам 1, 2 и 3 в ряду 1-3 соответствуют не аппретированной ком-

позиции наполненной алунитом и кремнегелем соответственно, цифры по столбцам 4, 5 и 6 в этом же ря-

ду соответствуют тем самым композициям обработанной с 3% аппретом ₋ (МА₋Гп₋АК)n₋, Т - теплостой-

кость по Вика. 

 

Увеличение количества наполнителя в составе композиции без аппрета приводит также к 

росту в значениях относительного удлинения ε от 21% до 43% (алунит) и от 23% до 34% 

(кремнегель) (табл., рис.1 кривые 3 и 7). При этом ввод аппрета в систему приводит к суще-

ственному изменению характера соответствующих кривых ε (рис.1, кривые 4 и 8). Аналогичные 

закономерности были получены в композиционной системе ПЭВД: цеолит. Так, с повышением 

количества цеолита в составе композиции обнаружен рост значений σ в пределах 13.1-16.6 МПа, 

а при аппретирующем действии ТС – в пределах 15.2-18.6 МПа. 

Любопытно отметить, что во всех испытываемых условиях введение наполнителей в со-

став полимерной матрицы повышает теплостойкость от 95-105 ºС (исходный ПЭНП) до 120-125 

ºС, а ввод аппрета в состав композиции увеличивает теплостойкость на 10-15 ºС. 

Повышение прочностных показателей, безусловно, свидетельствуют о протекании хими-

ческого взаимодействия реакционноспособных функциональных групп на поверхности напол-

нителя с функциональными группами аппрета  и полиэтиленовой матрицы, образуя при этом 

новые химические связи. Предполагается, что в их составе одна из функциональных групп реа-

гирует с химическими группами на поверхности наполнителя, а вторая группа реагирует с поли-

мером, обеспечивая при этом хорошую адгезию с ним. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно полагать, что аппретирующее 

действие ТС заключается в том, что функциональные C=C и СООН группы в их составе вступа-

ют в реакцию с функциональными С=С группами полиэтиленовой матрицы и с гидроксильными 

группами на поверхности наполнителей, образующихся на поверхности оксидов в их составе в 

присутствии паров воды [3].  А при термической обработке композиций часть двойных связей в 

системе разлагается, образуя свободные радикалы, приводящие к формированию привитых со-

http://chem21.info/info/711
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полимеров и соответ-

ственно одинарных 

связей C-C. ИК-

спектральный анализ 

аппретированных и 

не аппретированных 

композиций (рис. 1, 

кривые 1 и 2), ча-

стично подтвердил 

эту точку зрения. 

Так, в их спектрах 

наблюдается некото-

рые изменения. 

Например, интенсив-

ные сигналы двой-

ных связей, зафикси-

рованных в области 

1660 см
-1

 в составе 

исходного ПЭНП, 

при переходе в ком-

позиционную форму 

резко падает, а в ап-

претированных ком-

позициях сигналы 

С=С в составе компо-

зиций практически исчезают.  

При этом в области 1735 см
-1 

наблюдается слабый сигнал, соответствующий сложно-

эфирной группе (кривая 2), свидетельствующий о взаимодействии карбоксильных групп 

(мет)акриловой кислоты с гидроксильными группами на поверхности наполнителя. Механизм 

взаимодействия аппрета с ПЭНП и наполнителем возможен также за счет взаимодействия ан-

гидридных групп с ОН группами наполнителя. Образование привитых сополимеров, как отмече-

но выше, сопровождается некоторым усилением одинарных С-С связей в области 1025 ± 10 см
-1

. 

Таким образом, наличие указанных групп в композиционной системе и результаты спектраль-

ных анализов позволяют предложить следующую схему реакции:  

  

        

Фазовый состав исследуемых композиций установлен рентгенофазным анализом. На 

рис.3 представлены дифрактограммы исходного ПЭНП и полученных композиций:  

 

 

 
Волновое число (см

-1
) 

Рис. 2 ИК-спектры аппретированных (кривая 1) и не аппретированных (кривая 2) 

образцов полимерных композиции на основе ПЭНП и цеолита. 
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 Полученные результа-

ты подтверждают участие 

наполнителей в процессе кри-

сталлизации полиэтилена. На 

дифрактограммах ПК, напол-

ненного минеральными напол-

нителями (рис.3, средние и 

нижние сигналы), присутству-

ют острые пики с небольшими 

дифракционными углами до 

35
0
, которые относятся к кри-

сталлической фазе. Наблюда-

ется также аморфная зона ни-

же основания пиков. В линиях 

рентгенограммы аппретиро-

ванного ПК происходит сме-

шение сигналов, очевидно, 

способствующих изменению 

физико-механических свойств композиций.  Об этом свидетельствует заметное повышение 

прочностных характеристик при аппретировании.  

При введении наполнителей в полимерную матрицу также значительно возрастает теп-

лостойкость по Вика, что согласуется с увеличением степени кристалличности образцов ПЭНП 

при его наполнении наполнителями, а также при аппретировании. 

Заключение. Установлено, что введение 3% аппрета в состав композиции повышает 

теплостойкость по Вика от 120°С для исходного ПЭ до 146°С. 

Исходя из полученных результатов, можно полагать, что химическая модификация при 

аппретирующем действии сополимеров малеинового ангидрида, содержащих α-олефиновые и 

акриловые фрагменты, способствует улучшению совместимости в композиционной системе 

«ПЭНП – наполнитель», что обеспечивает повышение активности поверхности на границе раз-

дела двух фаз за счет химического взаимодействия реакционноспособных функциональных 

групп, положительный эффект которого проявляется в эксплуатационных свойствах  полученно-

го композита. 
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Рис.3 Дифрактограммы исходного ПЭНП (верхние сигналы), неапретиро-

ванной (средние сигналы) и аппретированной композиций (нижние сигналы). 
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POLİETİLEN VƏ MİNERAL DOLDURUCULAR ƏSASINDA POLİMER KOMPOZİTİNİN  

FORMALAŞMASI ZAMANI MALEİN ANHİDRİDİNİN SOPOLİMERLƏRİNİN APPRETLƏŞDİRİCİ  

TƏSİRİNİN MEXANİZMİ HAQQINDA 

 

S.A. BEKTAŞİ, P.Ş. ALXANOV, N.R. BEKTAŞİ, G.N. QULİYEVA, V.C. CƏFƏROV 

 

Göstərilmişdir ki, polietilen-mineral doldurucu sistemində appret kimi tətbiq edilən malein anhidridinin α-olefinlər və 

(met) akril turşusu ilə sopolimerləri funksional tərkibləri hesabına yüksək möhkəmliyə malik polimer kompozitlərinin 

alınmasına imkan verir. Məqalədə müxtəlif mineral doldurucuların tətbiqi ilə kompozitlərin formalaşması zamanı fiziki-

mexaniki xassələrin, o cümlədən, möhkəmlik həddi, nisbi uzanma və istiliyə davamlılığın dəyişmə dinamikasının öyrənilməsi 

üzrə əldə olunmuş nəticələr təqdim edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, appretlərin tərkibində olan funksional qruplar polietilen 

matrisindəki funksional ikiqat С=С rabitələri və doldurucu səthinin hidroksil qrupları ilə reaksiyaya daxil olur. Kompozitlərin 

tərkibində baş verən quruluş dəyişmələri İQ-spektoskopiya və rentgen fazalı analiz üsulları vasitəsilə təsdiq edilmişdir.    

                                                                                                                                                                                       

Açar sözlər: appret, mineral doldurucu, polimer matrisi, İQ-spektroskopiya, fiziki-mexaniki xassələr. 

 

 

THE MECHANISM OF FINISHING ACTION OF THE COPOLYMERS OF MALEIC  

ANHYDRIDE AT FORMATION OF A POLYMER COMPOSITE ON THE BASIS  

OF POLYETHYLENE AND MINERAL FILLERS 

 

S.A. BEKTASHI, P. Sh. ALKHANOV, N.R. BEKTASHI,  

G.N. GULIYEVA, V.J. JAFAROV  

 

It has been shown that the copolymers of maleic anhydride with α-olefins and (meth)acrylic acid used as appretes in 

the composition system of polyethylene-mineral filler, due to functional composition allow to obtain the polymer composites 

with high strength properties. The data on study of dynamics of a change of the physical-mechanical properties, in particular, 

tensile strength, elasticity and heat-resistance at formation of composites with use of various mineral fillers have been present-

ed. It has been established that the functional groups in the composition of appretes undergo the   reaction with functional С=С 

groups of polyethylene matrix and with hydroxyl groups on filler surface. The structural conversions in the composition of 

composites have been confirmed by IR spectroscopy and X-ray phase analysis. 

 

Key words: apprete, mineral fillers, polymer matrix, IR spectroscopy, physical-mechanical properties. 
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         Texniki dodesilfenolun alkil(C20-C30)fenolla birgə kondensləşmə  məhsulu əsasında əsası və orta qələvili sulfonat 

aşqarları sintez edilərək tədqiq olunmuşdur. Sulfonat aşqarlarının yeni modifikasiyaları yüksək fiziki-kimyəvi  və fuksional 

xassələrə malikdirlər. Alınmış çoxfunksiyalı aşqarlar sürtkü yağlarının yuyucu, dispersedici, korroziyaya və oksidləşməyə 

qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir və bəzi göstəricilərə görə xarici analoq olan Hitec 6060M əmtəə  aşqarından 

üstündürlər.  

Sulfometilləşmiş dodesilfenol əsasında alınmış natrium və ammonium duzları su əsaslı yaglayıcı-soyuducu mayelərin 

tərkibində effektiv bakterisid və fungisid xassələri nümayiş etdirir.      

Sintez edilmiş kalsium sulfonatlarının yüksək təsir effektliyə malik olmaları onlardan sərt rejimdə işləyən müasir motor 

yağlarının yaradılmasında yuyucu-dispersedici  komponent kimi  istifadə  etməyə imkan verir.                                     

 

  Açar sözlər: alkilfenollar, sulfometilləşmə, sulfonat aşqarları, çoxfunksiyalı  xassələr, sürtkü yağları, yağlayıcı-

soyuducu mayelər, biosidlər.     

 

 

                                                                                                                                                                             

Giriş.  Müasir dövrdə yanacaq mühərriklərinin yeni və daha güclü növlərinin meydana 

gəlməsi onlarda istifadə edilən müxtəlif növ yağların keyfiyyətinə ciddi tələblər irəli sürür. Belə 

yağların yaradılmasını müasir tələblərə cavab verən aşqarlar olmadan həyata keçirmək mümkün 

deyil. Bu aşqarlar içərisində mineral yağlar və sintetik alkilaromatik karbohidrogenlər əsasında 

istehsal olunan müxtəlif qələvili sulfonatların kalsium və magnezium duzları  xüsusi yer tutur [1-

4]. Amma göstərilən aşqarlar yağlarda yüksək yuyucu-dispersedici təsir effektinə malik olsalar da 

oksidləşməyə və korroziyaya qarşı xassələri çox aşağıdır. Bu səbəbdən sulfonat aşqarların çeşidinin 

yenilənməsi, keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və onların əsasında sürtkü kompozisiyalarının 

yaradılması neft kimyasının aktual problemlərindən hesab edilir. 

İşin məqsədi. Yüksək təsirli yeni çoxfunksiyalı sulfonat aşqarlarının alınması və tədqiqindən 

ibarətdir. 

Məsələnin həlli və müzakirəsi. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Aşqarlar Kimyası 

İnstitutunda aparılımış tədqiqatlar nəticəsində bu tip aşqarların alınması üçün orijinal üsul 

işlənilmişdir. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ilkin xammal olaraq müxtəlif molekul 

kütləsinə malik alkilfenolların formaldehidlə kondensasiya məhsulu götürülür və aqressiv 

sulfolaşdırıcı agentlərlə aparılan sulfolaşma reaksiyası  sulfometilləşmə reaksiyası ilə əvəz 

edilmişdir. Ucuz və qeyri aqressiv reagent olan hidroksimetansulfonatın natrium duzu ilə aparılan 

bu prosesdə əlavə məhsul kimi turş qudron əmələ gəlmir. 

                                                 
1   AMEA  Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

     E-mail:  aki05@mail.ru 

 

 
Cild 12.№3                          İyul – Sentyabr 2020 

Vol. 12.№3                                       July – September 2020 

 

 

 

mailto:aki05@mail.ru


P.Ş.Məmmədova, İ.C. Güləliyev, S.M. Vəliyeva, İ.Ə. Sədirzadə,  A.E. Alməmmədova 

88 

   Bu istiqamətdə aşqarların alınması məqsədilə sənayedə tetramer propilen əsasında istehsal 

olunan dodesilfenol və fenolun C20-C30 fraksiyalı α-olefinlərlə Seokar-2 katalizatorunun iştirakı ilə 

məlum metodla sintez edilmiş alkilfenoldan istifadə edilmişdir [5]. Alkilfenolların göstəriciləri 

cədvəl 1-də verilmişdir. Göstərilən alkilfenolların formaldehidlə (37%-li sulu məhlulu) konden-

sasiya reaksiyası 2:1 mol nisbətində xlorid turşusu katalizatorunun iştirakı ilə 96-98 0C 

temperaturda 1 saat ərzində metilen-bis-alkilfenollar əmələ gələnə qədər  aparılmışdır. Reaksiyanın 

gedişinə şuasındırma əmsalının  qiyməti ilə nəzarət edilmişdir. Kondensasiya məhsulları ekoloji 

təmiz üsulla – hidroksimetansulfoturşunun Na duzu ilə 1:1 mol nisbətində 75-80 0C temperaturda 8 

saat ərzində heptan həlledicisində sulfometilləşdirilimişdir. Alınmış metilenbis (alkilfenol) 

metilensulfoturşunun Na duzu  kalsium hidroksidin 20%-li sulu məhlulu ilə 70-750C-də 5 saat 

müddətində işləməklə kalsium sulfonata çevrilir, qurudulur, mexaniki qarışıqlardan təmizlənir və 

həlledici qovulur. 

 
                                                                                                  Cədvəl 1.    

Alkilfenolların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Göstəricilər 
Alkilfenollar 

R - С12 R – С20- С30 

200С–də sıxlıq, kq/m3 924.6 883.4 

Şuasındırma əmsalı, nD
20 1.5040 1.4880 

Molekul kütləsi 260 594 

Alışma temperaturu,  0С 150 188 

  

Orta qələvili aşqar əsası sulfonatın kalsium hidroksidin iştirakı ilə toluol həlledicisində 

promotor metanoldan istifadə etməklə 40-450C-də karbon qazı ilə 1 saat muddətində  karbo- 

natlaşma reaksiyası nəticəsində alınır. Sintez edilmiş müxtəlif qələvili PSKf və PS-150f  aşqarları  

tünd qəhvəyi  qatı mayelərdir. Onların fiziki-kimyəvi  və funksional xassələri M-11 yağında 

standart üsullarla öyrənilmişdir. Yuyuculuq xassəsi   ПЗВ qurğusunda  ГОСТ 5726-2013, 250 0С-

də  dispersedici  xassələr məlum metodla [6],  oksidləşməyə qarşı  davamlıq xassələri  ДК-НАМИ 

cıhazında  200 0C–də 30 saat ərzində ГОСТ 11063-77, korroziyaya qarşı xassələri  həmin cihazda 

25 saat ərzində 140 0C-də ГОСТ 20502-75 təyin edilmişdir.  

Alınmış orta qələvili aşqar kalsium karbonatın yağda neytral sulfonatla stabilləşdirilmiş  

kolloid dispersiyasından ibarətdir [7].  Kolloid stabilliyi həmin aşqarın 15% distillə suyu ilə 110 0C 

temperaturda 4 saat ərzində işləməklə məlum üsulla təyin olunur. Parçalanmış məhsul həlledici ilə 

durulaşdırılır və əmələ gələn çöküntüdən ayrılır. Həlledici qovulduqdan sonra qələvi ədədi təyin 

olunur. Kolloid stabilliyi olaraq aşqarın qələvi ədədini ilkin qələvi ədədinə nəzərən azalmasının 

faizlə göstəricisidir.  

 Aşqarların ilkin laboratoriya sınaqlarının nəticələri cədvəl 2-də göstərilmişdir. Müqayisə üçün 

həmin cədvəldə xarici analoq olan  Hitec 6060M aşqarının (“Edvin Kuper” firması) göstəriciləri 

verilmişdir. Göründüyü kimi, müxtəlif alkilfenolların kondensasiya məhsulu əsasında alınmış 

sulfonat aşqarları sürtkü yağlarında tam həll olur və yüksək fiziki–kimyəvi, funksional xassələrə 

malikdir. Həmin aşqarlar 5% qatılıqda yağların yuyucu, dispersedici, neytrallaşdırıcı, korroziyaya 

və oksidləşməyə qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldərək çoxfunksiyalıq göstərir. 

Məsələn, oksidləşməyə qarşı stabilliyi xarakterizə edən çöküntünün miqdarı M-11 yağında 5,4%-

dən  0,3%-ə qədər azalır.  

 Aşqarsız yağda yuyuculuq xassəsi 5,0-6,0 bal olduğu halda, sintez edilmiş sulfonatlarla bu 

göstərici 0.5-0  bal təşkil edir. 
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 Yeni kalsium sulfonatları bəzi keyfiyyət göstəricilərinə görə analoqlardan daha üstündürlər. 

Belə ki, PS-150f aşqarı üçün 250 0C-də dispersedici xassə 70 %, kolloid stabilliyi 81% olduğu 

halda, Hitec 6060M aşqarı üçün bu göstəricilər müvafiq olaraq 60 və 76% təşkil edir. 

 

 

                                                                                                                               Cədvəl  2. 

  Müxtəlif qələvili sulfonat aşqarlarının fiziki - kimyəvi və funksional xassələri 

Göstəricilər 
Müxtəlif qələvili kalsium sulfonatları 

PSKf PS-150f Hitec 6060M 

Qələvi ədədi, mq KOH/q 42 153 142 

Aktiv komponentin miqdarı,% 48,4 33,2 32 

Sulfat külünün miqdarı, % 11,9 23,8 23,1 

Mexaniki qarışıqların miqdarı, % 0,05 0,04 0,05 

ПЗВ qurğusunda yuyuculuq xassəsi, ball* 0,5 0 0,5 

250 0C dispersedici xassəsi, % * 57 70 60 

Qurğuşun üzərində korroziya, q/m2* 63 42 85 

Çöküntünü əmələ gətirən induksiya 

dövrünə görə davamlılıq, 30 saat 

müddətində çöküntünün miqdarı, % 

0,5 0,3 0,6 

Kolloid stabilliyi, % 
- 81 76 

   

  *M-11 yağı 5% aşqar ilə 

 

 Yaradılmış aşqarların məlum üsullarla alınan sulfonatlarla müqayisədə daha  yüksək təsir 

effektliyi onların tərkibində iki müxtəlif alkilfenol fraqmentlərinin və sulfoqrupun birgə 

mövcudluğu ilə izah edilə bilər.                                                                                              

 Məlumdur ki, sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu  mayelər (YSM) saxlanması, nəqli və  

istismarı zamanı dərin kimyəvi çevrilmələrə - oksidləşməyə, parçalanmaya məruz qalırlar. Bu 

məhsullarda mikroorqanizmlərin inkişafı nəticəsində onlarda çöküntü əmələ gəlməklə yanaşı, həm 

də  fiziki-kimyəvi və istismar xassələri pisləşir, istifadə müddəti bir neçə dəfə azalır. Sürtkü 

materiallarını biozədələnmədən qorunması üçün onların tərkibinə müxtəlif quruluşlu biosidlər daxil 

edilir [8-10]. Bu məqsədlə sulfometilləşmiş dodesilfenol əsasında qələvi ədədi 6-8 mq KOH/q, 

aktiv komponentin miqdarı 45-47% olan  ammonium və natrium duzları sintez edilmişdir.  

Sulfonatların  antimikrob  xassələri su əsaslı YSM-də  ГОСТ 9.052-88 və ГОСТ  9.085-78 üzrə 

0,25-1,0% qatılıqlarda tədqiq edilmişdir. Sınaqlar üçün neft məhsullarında geniş yayılmış və onları 

aqressiv zədələyən mikroorqanizmlərin təmiz kulturlarından istifadə edilmişdir: Mycobacterium 

phlei, Pseudomonas aeruginosa bakteriaları, Aspergillus niger, Chaetomium globosum kif 

göbələkləri. Bakteriyalar üçün qidalı mühit qismində ƏPA (ət-pepton aqarı), göbələklər üçün isə 

SA (səməni suyu aqarı) istifadə edilmişdir.  
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 Mikroorqanizmlərin əkilməsi qidalandırıcı mühitin səthində aparılır. Mikroorqanizmlərin 

məhv olma zonasının diametrini təyin etmək üçün mühit səthində sterilizə olunmuş çubuqla 

diametri 10 mm və dərinliyi 4-5 mm olan 4-5 dəlik açılır. Həmin dəliklərə biosidsiz və biosid 

qatılmış  yağlayıcı-soyuducu mayenin faizli məhlulundan əlavə edilir. Petri kasaları 28±2 0C 

temperaturda bakterial üçün – bir gün, göbələklər üçün isə yeddi sutka müddətində termostatda 

saxlanılır. Tədqiq olunan birləşmələrin antimikrob xassəsinin effektliyi mikroorqanizmləri 

məhvetmə (aşqarla-aşqarsız) zonasının diametrinin böyüklüyünə görə (sm-lə) müəyyən edilir. Zona 

nə qədər böyük olarsa aşqarın antimikrob xassəsi bir o qədər yüksək olar. 

 Sulfonatlar  YSM–də yaxşı həll olur, onun fiziki–kimyəvi xassələrinə heç bir mənfi təsir 

göstərmir. Sınaqların nəticələri cədvəl 3-də verilmişdir.  

 Rəqəmlərdən göründüyü kimi, dodesilfenol əsasında alınmış natrium və ammonium  

sulfonatları 0,25-1% qatılıqda mikroorqanizmlərin inkişafının qarşısını alır, bakterisid və fungisid  

xassə göstərir. YSM–də bu birləşmələrin bakteriyalara qarşı effektliyi göbələklərə  qarşı təsirindən 

yüksəkdir.Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən sulfonatlar antimikrob aşqarlar kimi YSM–də təklif 

oluna bilər. 

                                                                                                                                   Cədvəl 3. 

                        Sulfonatların su əsaslı YSM – də antimikrob xassələrinin təyini 

 

Birləşmə  
Biosidin 

qatılığı, %  

Mikroorqanizmlərin məhv olma zonası (sm)  

Bakteriya 

(Pseudomonos 

aeruginosa, 

Mycobacterium 

phlei)  

Göbələk 

(Aspergillus niger, 

Caetomiun 

globosum)  

Hidroksidodesilbenzilsulfonatın 

natrium duzu   

1,0  

0,5  

0,25  

1,8 – 2,0  

1,4 – 1,6  

1,2 – 1,2  

1,4 – 1,6  

1,2 – 1,2  

0,8 – 0,8  

Hidroksidodesilbenzilsulfonatın  

ammonium duzu  

1,0  

0,5  

0,25  

1,6 – 1,8  

1,4 – 1,4  

1,0 -1,2  

1,4 – 1,4  

1,0 – 1,2  

0,8 - 1,0  

Su əsaslı YSM -  +++  +++  

        + Petri kəsasının səthi ətrafında mikroorqanizmlərin tam inkişafı 

 

         Nəticə. Müxtəlif molekul kütləsinə malik alkilfenolların formaldehidlə birgə kondensləşmə 

məhsulundan istifadə etməklə müasir tələblərə cavab verən  əsası və orta qələvili kalsium 

sulfonatları alınmışdır. Aşqarların alınma prosesində ətraf muhiti çirkləndirən turş qudron kimi 

tullantı əmələ gəlmir. Yeni çoxfunksiyalı yuyucu-dispersedici aşqarlar bəzi keyfiyyət göstəricilərə 

görə məlum xarici analoq olan Hitec 6060M aşqarından üstündürlər.  

Mikrobioloji sınaqlar sintez edilmiş hidroksidodesilbenzilsulfonatın natrium və ammonium 

duzlarının su əsaslı YSM-ləri zədələyən mikroorqanizmlərə qarşı effektiv antimikrob aktivliyə 

malik olduğunu göstərmişdir. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ        
 

П.Ш. МАМЕДОВА, С.М. ВЕЛИЕВА, И.Д. КУЛАЛИЕВ, И.А. САДИРЗАДЕ, А.Е. АЛМАМЕДОВА 
 

          Синтезированы и исследованы основная и среднещелочная сульфонатные присадки на основе продукта сов-

местной конденсации технического додецилфенола c алкил (С20-С30)фенолом. Новые модификации сульфонатных 

присадок обладают высокими физико-химическими и функциональными свойствами. Полученные много-

функциональные присадки значительно улучшают моющие, диспергирующие, антикоррозионные и антиокис-

лительные свойства масел и по некоторым показателям превосходят зарубежный аналог – товарную присадку Нitec 

6060M. Натриевая и аммониевая соли, полученные на основе сульфометилированного додецилфенола, в составе вод-

ных смазочно-охлаждающих жидкостей проявляют эффективные бактерицидные и фунгицидные свойства.   

 Высокая эффективность действия синтезированных сульфонатов кальция позволяет использовать их в качестве 

моюще-диспергирующего компонента при создании современных моторных масел, работоспособных в жестких усло-

виях. 
 

 Ключевые слова: алкилфенолы, сульфометилирование, сульфонатные присадки, многофукциональные 

 свойства,  смазочные масла, смазочно-охлаждающие жидкости. 

 

MULTIFUNCTIONAL  ADDITIVES  FOR  LUBRICATING OILS        
 

P.Sh. MAMEDOVA, S.M. VELIYEVA, I.D. GULALIYEV, I.A. SADIRZADEH,  A.E. ALMAMEDOVA 
          
 The basic and medium alkaline sulfonate additives based on the product of joint condensation of the technical do-

decylphenol with alkyl(C20-C30)phenol were synthesized and studied. New modifications of sulfonate additives have high 

physicochemical and functional properties.The resulting multifunctional additives significantly improve the washing, dispers-

ing, anticorrosive and antioxidant properties of oils and in some respects surpass the foreign counterpart - the Hitec 6060M 

additive. Sodium and ammonium salts, obtained on the basis of sulfomethylated dodecylphenol, in the composition of aqueous 

cutting fluids exhibit effective bactericidal and fungicidal properties. The high effectiveness of the synthesized calcium sul-

fonates allows them to be used as a detergent-dispersant component in the creation of modern motor oils that work in harsh 

conditions. 
 

Key words: alkyl phenols, sulfomethylation, sulfonate additives, multifunctional properties, lubricating oils,  

cutting fluids. 
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EVALUATION AND RANKING OF UNIVERSITIES  

BY COMPILATION OF EXPERT KNOWLEDGE  

IN THE LOGICAL BASIS OF THE NEURAL NETWORK 
 

Z.R. JAMALOV
1
 

 
 

 

There is proposed new approach to evaluation the university rating with using a variety of criteria, adjusted for regional 

specificity. This set divided into three sections – according to the n key indicators "Potential", "Activity and quality of educa-

tion", "International recognition". The proposed methodology takes into account the fact that different indicators of university 

activities have different weights in determining their ranking, and their priorities should vary depending on the specifics of the 

university. Approach to multifactor evaluation and ranking of universities is proposed on the base of the combined using of 

expert evaluations and neural network modeling. Expert opinions based external representations about weighted total evalua-

tions of educational services are formed, which are compiled into internal representations about universities by application of 

three-layer feedforward neural networks.  

 

Key words: university rating, expert evaluation, coefficient of concordance, knowledge compilation, multilayer neural 

network 
 

 
1. Introduction.  The complex indicator of the quality of educational services at the university 

reflects a very wide range of heterogeneous parameters characterizing the degree of compliance of 

educational programs, material, and technical support of the educational process, scientific and 

methodological base, staff, etc. According to J. von Neumann, the desire to obtain an adequate model 

for assessing a weakly structured system, such as the educational process at a university, becomes 

pointless, since its complexity becomes comparable with the complexity of the process itself [1]. 

Obviously, the use of such a model cannot allow a relatively simple and clear interpretation of the 

mechanism of the educational process as natural system [2], use any formal procedures for studying its 

characteristics and synthesizing its management system. 

Currently, the ranking of universities is actively engaged in all kinds of print and online 

publications, governments, numerous rating agencies, and scientists. The observed fluctuations in the 

ranking positions of universities and the ranking methodologies used for this are constantly discussed in 

the mass media, with the efforts of scientists from different countries periodically updated and 

modified, meeting modern requirements for the level of educational services provided. On the basis of 

these prerequisites, the importance and relevance of further research of methods for evaluating and 

ranking universities becomes apparent.  

2. Problem definition. As a rule, a statistical calculation of key indicators of the quality of 

educational services is carried out by weighted summing up of their components with pre-selected 

weights under absence of a sufficient amount of quantitative data for forming the numerical 

representation of the evaluated indicators, information on assessment criterion, and information on 

preferences. In such cases, resort to the use of expert systems, where the main resource is the heuristic 

knowledge of appropriate specialists. Let X={xk1, xk2, …, xkn} is a set of influence factors (IF) affecting 

key indicators (KI) xk (k=1÷r), characterizing the quality of educational services at the alternative 

universities from the certain set A={a1, a2, …, as}. Then the estimation of IF and KI should be carried 
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out on the basis of two methods of analysis: a comparative qualitative assessment by simple ranking 

method on the base of expert preferences, and a quantitative assessment by identification of appropriate 

weights of IF and/or KI. In other words, it is necessary to determine the degree of consistency of expert 

estimates relative to the priority of IF and/or KI, to identify their generalized weights and initiate the 

weighted university rating theoretically located within the segment [0; 100].  

Further, for consistent compilation of cause-and-effect relations between IF and university rat-

ings, or, in other words, to acquired knowledge compilation by translating the external representation of 

expert knowledge about weighted ratings of universities into the adequate internal representation, it is 

necessary to develop an analytical model in the logical basis of a multi-layer feedforward neural net-

work.  

3. The technique of expert evaluation. A preliminary analysis of the influence of IF and KI, 

reflecting the quality of educational services, includes: 1) selection of IF xki (i=1÷n) having a significant 

effect on KI xk (k=1÷r); 2) identification of generalized weights of selected IF’s based on their relative 

influence on the KI; 3) expert evaluation of influences of xki, as well as expert evaluation of influences 

of xk on the overall level of educational services in universities using a five-point system evaluation; 4) 

determination of weighted ratings reflecting qualitative assessments of educational services in 

universities.  

To establish the ranking scores of IF each of invited m experts is supposed to rank the variables 

xki (k=1÷r; i=1÷n) according to the following principle: the most important variable to index as “1”, the 

next, less important by digit “2”, and further descending in the order of expert’s preference. Obtained 

ranking estimates are summarized and evaluated for consistency.  

To determine the measure of agreement between expert opinions regarding the priority of the IF 

xki, as a rule, the Kendall’s coefficient of concordance is used, which demonstrates the multiple rank 

correlation of expert opinions. According to [3], this coefficient is calculated as:  

  
   

        
                (1) 

where m is the number of experts; n is the number of IF; S is the deviation of expert opinions from the 

average ranking value of IF xki (i=1÷n), which is calculated as following:  

  ∑ [∑     
      

 
 
   ] 

   ,                 (2) 

where rij {1, 2, …, n} is the rank of the i-th IF established by the j-th expert.  

At the preliminary stage for each expert it is also offered to establish the values of the normalized 

estimates in the form of ij under ∑       
   , which are used for the subsequent identification of the 

weights of the variables xki (k=1÷r; i=1÷n). At the beginning, group estimates of IF and numerical char-

acteristics (degrees) of expert competence are calculated. In particular, to calculate the average value of 

i for the i-th group of normalized estimates of the weights of xki (k=1÷r; i=1÷n), the following equality 

is applied:  

        ∑   
 
         ,     (3) 

where wj(t) is the degree of competence of the j-th expert (j=1÷m) at the step t. At the same time, the 

finding process of group estimates of normalized values is iterative and is completed under fulfillment 

of following condition:  

    {|             |}   ,   (4) 

where   is the allowable accuracy of calculations, which is set in advance, for example, as =0.0001. 

The expert competence indicators wj(t) (j=1÷m) at the step t are calculated by following equalities:  

{
 

       
 

    
∑                ̅̅ ̅̅ ̅̅    

   

        ∑       
   
   

∑          
   

    (5) 

where (t) is normalizing factor calculated by the formula:  

     ∑ ∑         
 
   

 
        (6) 

 4. Key indicators and factors of educational services. Each alternative university ar (r=1÷s) 

from set A is characterized by a combined system of various (including by nature) indicators reflecting 
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the quality of educational services. Therefore, the ranking of universities from set A is carried out by 

quantitative estimates of IF, which have a significant impact on key indicators. At the same time, the 

university's rating, as a consolidated indicator of its assessment, aggregates the relative influence of the 

considered number of IFs by weighted summing up of their expert estimates. According to International 

Organization for Standardization, the quality of the educational business process is the ability of its 

main properties to meet the requirements of the process participants. The main components of the 

indicators are: 1) the quality of the goals of the educational business process; 2) the quality of the means 

and conditions for achieving the goals of the educational process; 3) the quality of the result of the 

educational process. Based on these considerations, a certain set of IFs was chosen, characterizing the 

activities of the university according to the three main key indicators xk (k=1÷3), presented in Table 1.  

 
Table 1.  

Key indicators and factors 
x1 – Potential x2 – Activity and quality of education x3 – International recognition 

x11 Qualification of personnel x21 
Human resource development 

(bachelors and masters) 
x31 Involved foreign specialists 

x12 Perspectives of staffing x22 
Human resource development 

(PhD) 
x32 

Membership in international 

organizations 

x13 
Membership in the structure of 

the Academy of Sciences 
x23 

The effectiveness of specialized 

dissertation defense councils 
x33 

Participation in international 

programs 

x14 
Holders of international, state 

awards, honorary titles, etc. 
x24 Attractiveness x34 Won grants (for the last 2 years) 

x15 Material and technical support x25 Reputation among applicants x35 
The number of foreign students 

and students studying abroad 

x16 
Socio-cultural base (including 

hostels and sports facilities) 
x26 

Research quality (approbation of 

scientific results in the country 

and abroad) 

  

  x27 Employment of graduates   

 
At the pre-examination stage, the assessment of generalized weights of IFs xki (i=1÷n) for these 

three key indicators is carried out by independent questioning of specially invited three groups of spe-

cialized experts, for example, 15 experts each.  

5. Identification of IF-weights. Key indicator “Potential”. Let at the pre-examination stage 

15 experts introduced the ranks rij of variables x1i (i=1÷6) for the key indicator x1 – “Potential”, which 

are presented and summarized in Table 2. In this case, i.e. when n=6 and m=15 the coefficient of 

concordance calculated by formula (2) will be W=122751.5/[152(63-6)]=0.6988, where S=2751.5 is 

the deviation of expert ranks from the average ranking value calculated on the basis of (3) and the data 

from Table 2. The value of W substantially exceeds the key threshold of consistency in the amount of 

0.6, which indicates a fairly acceptable level of consistency of expert evaluations by six-point system of 

estimation the priority of IF x1i (i=1÷6). Further, the values of the normalized estimates of IF-weights 

are determined by each expert and also summarized in Table 2.  

Assuming at the initial stage t=0 the degree of competence of experts is one and equal to 

w(0)=1/15, the average values for all groups of normalized estimates of generalized weights of 

variables x1i (i=1÷6) are calculated according to (3) as  

      ∑   
  
          

 

   
∑    

  
   . 

Then in the 1st approximation we have corresponding numbers: 1(1)=0.3317; 2(1)=0.2350; 

3(1)=0.1450; 4(1)=0.1400; 5(1)=0.0817; 6(1)=0.0667. It is not difficult to notice that for i(1) the 

requirement (4) is not fulfil when =0.0001. Therefore, to proceed to the next iteration stage, it is 

necessary to calculate the normalizing factor (1) according to (6) as follows: 

     ∑ ∑                                                          
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Table 2 

Expert data obtained for estimation of indicator “Potential” 
Expert Expert evaluations of IF-ranks (rij) and normalized values of IF-weights (ij) 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 

r1j 1j r2j 2j r3j 3j r4j 4j r5j 5j r6j 6j 

01 1 0.300 2 0.250 3 0.150 4 0.125 5 0.100 6 0.075 

02 1 0.350 3 0.175 2 0.200 5 0.100 4 0.150 6 0.025 

03 2 0.300 1 0.350 4 0.100 3 0.150 5 0.075 6 0.025 

04 1 0.250 3 0.175 2 0.200 4 0.150 6 0.100 5 0.125 

05 2 0.250 1 0.300 4 0.150 3 0.200 5 0.075 6 0.025 

06 1 0.400 4 0.125 2 0.200 3 0.150 6 0.025 5 0.100 

07 1 0.275 2 0.250 3 0.200 4 0.175 6 0.025 5 0.075 

08 2 0.250 3 0.200 4 0.175 1 0.300 5 0.050 6 0.025 

09 1 0.450 2 0.250 4 0.100 3 0.125 5 0.050 6 0.025 

10 3 0.200 1 0.300 2 0.275 4 0.100 5 0.075 6 0.050 

11 1 0.500 2 0.200 6 0.025 4 0.075 3 0.150 5 0.050 

12 1 0.450 2 0.200 6 0.025 4 0.100 5 0.075 3 0.150 

13 2 0.250 1 0.300 3 0.200 4 0.100 6 0.025 5 0.125 

14 1 0.250 2 0.200 5 0.125 4 0.150 3 0.175 6 0.100 

15 1 0.500 2 0.250 5 0.050 3 0.100 4 0.075 6 0.025 

Total 21 4.975 31 3.525 55 2.175 53 2.100 73 1.225 82 1.000 

 
Then, according to (5) the indicators of expert competence in the 1st approximation are adjusted 

by following equalities:       
 

    
∑                 ̅̅ ̅̅ ̅̅    

             ∑       
  
    

As a result, the corresponding values of these indicators are obtained as following: 

w1(1)=0.0647; w2(1)=0.0658; w3(1)=0.0691; w4(1)=0.0585; w5(1)=0.0648; w6(1)=0.0678; 

w7(1)=0.0647; w8(1)=0.0624; w9(1)=0.0755; w10(1)=0.0615; w11(1)=0.0745; w12(1)=0.0707; 

w13(1)=0.0635; w14(1)=0.0584; w15(1)=0.0779.  

In the 2nd approximation the average values for all groups of normalized estimates of 

generalized weights of variables x1i (i=1÷6) are calculated as       ∑   
  
         . In this case, we 

have: 1(2)=0.3393; 2(2)=0.2353; 3(2)=0.1406; 4(2)=0.1382; 5(2)=0.0812; 6(2)=0.0654. These 

values are not satisfied for the fulfillment of (4):  

    {|           |}      {|             | |             | |       
       | |             | |             | |             |           },  

so, it is necessary to calculate the appropriate normalizing factors in form of:  

     ∑∑                                                

  

   

 

   

 

                                                               
Then, according to (5), the indicators of expert competence in the 2nd approximation will be 

next numbers: w1(2)=0.0647; w2(2)=0.0658; w3(2)=0.0691; w4(2)=0.0583; w5(2)=0.0646; 

w6(2)=0.0679; w7(2)=0.0645; w8(2)=0.0621; w9(2)=0.0758; w10(2)=0.0611; w11(2)=0.0751; 

w12(2)=0.0711; w13(2)=0.0633; w14(2)=0.0582; w15(2)=0.0784.  

According to (3) in the 3rd approximation the average values for all groups of normalized 

estimates of generalized weights of variables x1i (i=1÷6) are calculated by formula       
∑   

  
         . Such are the following numbers: 1(3)=0.3398; 2(3)=0.2353; 3(3)=0.1404; 

4(3)=0.1380; 5(3)=0.0812; 6(3)=0.0654. It seems from:  

    {|           |}  
    {|             | |             | |             | |             | |       
      | |             |          }, 
condition (4) is not fulfilled again. Therefore, it is necessary to continue calculations.  

For 4th approximation appropriate normalizing factor are:  
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     ∑ ∑                                                 
  

   

 

   
 

                                                                                              
correcting the indicators of expert competence to the following values: w1(3)=0.0647; w2(3)=0.0658; 

w3(3)=0.0692; w4(3)=0.0583; w5(3)=0.0646; w6(3)=0.0679; w7(3)=0.0645; w8(3)=0.0621; 

w9(3)=0.0759; w10(3)=0.0611; w11(3)=0.0751; w12(3)=0.0711; w13(3)=0.0633; w14(3)=0.0583; 

w15(3)=0.0781.  

Then the average estimates of the generalized weights of the variables x1i according to groups 

i=1÷6 will be following numbers: 1(4)=0.3397; 2(4)=0.2352; 3(4)=0.1404; 4(4)=0.1380; 

5(4)=0.0812; 6(4)=0.0654. As seen from following:  
   

 
{|           |}

    
 

{|             | |             | |             | |             | |      

       | |             |            } 
the condition (4) is already fulfilled, which is the basis for the stopping of calculations. Thus, the values 

of average estimates {i(4)} in the 4th approximation are generalized (consolidated) weights of 

variables x1i (i=1÷6).  

Key indicators “Activity and Quality of Education”. At the pre-examination stage another 

group of 15 experts introduced the ranks rij of variables x2i (i=1÷7) for the key indicator x2 – “Activity 

and quality of education”, which are presented in Table 3. According to (1) for n=7 and m=15 

Kendall’s coefficient of concordance is W=123992/[152(73-7)]=0.6337, where deviation S=3992 is 

calculated on the basis of (2) and the data from Table 3.  

Table 3 

Expert data for estimation of indicator “Activity and quality of education” 

Expert 

Expert evaluations of IF-ranks (rij) and normalized values of IF-weights (ij) 

x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 

r1j 1j r2j 2j r3j 3j r4j 4j r5j 5j r6j 6j r7j 7j 

01 1 0.300 2 0.250 3 0.150 4 0.125 5 0.100 6 0.050 7 0.025 

02 2 0.200 3 0.150 1 0.400 4 0.100 5 0.075 6 0.050 7 0.025 

03 1 0.250 2 0.200 3 0.175 5 0.125 4 0.150 6 0.075 7 0.025 

04 1 0.350 2 0.250 3 0.150 4 0.100 5 0.075 7 0.025 6 0.050 

05 3 0.200 4 0.150 2 0.205 1 0.250 5 0.100 6 0.070 7 0.025 

06 2 0.175 3 0.125 4 0.100 5 0.075 1 0.450 6 0.050 7 0.025 

07 2 0.225 1 0.250 3 0.200 5 0.100 4 0.175 7 0.015 6 0.035 

08 4 0.100 5 0.075 3 0.150 2 0.250 1 0.350 6 0.050 7 0.025 

09 1 0.450 2 0.250 6 0.035 4 0.075 5 0.050 3 0.125 7 0.015 

10 2 0.225 3 0.200 4 0.175 5 0.100 6 0.035 1 0.250 7 0.015 

11 3 0.150 2 0.250 1 0.350 4 0.100 7 0.025 6 0.050 5 0.075 

12 1 0.500 2 0.200 3 0.125 6 0.035 5 0.050 4 0.075 7 0.015 

13 1 0.350 2 0.250 3 0.125 5 0.075 4 0.100 6 0.065 7 0.035 

14 2 0.225 3 0.200 1 0.275 5 0.075 4 0.150 6 0.050 7 0.025 

15 1 0.450 2 0.150 5 0.075 3 0.125 4 0.100 6 0.065 7 0.035 

Total 27 4.150 38 2.950 45 2.690 62 1.710 65 1.985 82 1.065 101 0.450 

 

In this case, the value of W>0.6, which indicates a fairly acceptable level of consistency of expert 

evaluations by seven-point system of estimation the priority of IF x2i (i=1÷7). Further, the values of the 

normalized estimates of IF-weights are determined by each expert and also summarized in Table 3. By 

analogous iterative actions and using (3) – (6) the weights of variables x2i (i=1÷7) are identified in the 

form of the following numbers: 1=0.2877; 2=0.2000; 3=0.1763; 4=0.1102; 5=0.1252; 

6=0.0707; 7=0.0299. 

Key indicators “International Recognition”. At the pre-examination stage third group of 15 experts 

introduced the ranks rij of variables x3i (i=1÷5) for evaluation of the key indicator x3 – “International 

recognition”, which are presented in Table 4. According to (1) the coefficient of concordance is 

W=121448/[152(53-5)]=0.6436, which indicates a fairly acceptable level of consistency of expert 

evaluations by five-point system of estimation the priority of IF x3i (i=1÷5). Further, the values of the 
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normalized estimates of IF-weights are determined by each expert and summarized in Table 4. By 

similar actions and using (3) – (6) the weights of variables x3i (i=1÷5) are identified in the form of the 

following numbers: 1=0.2964; 2=0.2648; 3=0.1657; 4=0.1537; 5=0.1193.  

Table 4 

Expert data for estimation of indicator “International recognition” 
Expert Expert evaluations of IF-ranks (rij) and normalized values of IF-weights (ij) 

x31 x32 x33 x34 x35 

r1j 1j r2j 2j r3j 3j r4j 4j r5j 5j 

01 1 0.300 2 0.250 3 0.175 4 0.150 5 0.125 

02 1 0.450 3 0.175 2 0.200 5 0.075 4 0.100 

03 2 0.225 1 0.250 4 0.175 3 0.200 5 0.150 

04 1 0.300 3 0.250 2 0.275 4 0.100 5 0.075 

05 2 0.200 1 0.400 4 0.125 3 0.175 5 0.100 

06 1 0.250 4 0.175 2 0.225 3 0.200 5 0.150 

07 1 0.300 2 0.250 3 0.175 5 0.125 4 0.150 

08 2 0.275 3 0.150 4 0.125 1 0.350 5 0.100 

09 1 0.300 2 0.250 4 0.125 3 0.175 5 0.150 

10 3 0.150 1 0.450 2 0.200 4 0.125 5 0.075 

11 1 0.500 2 0.250 5 0.025 4 0.075 3 0.150 

12 1 0.250 2 0.225 4 0.175 3 0.200 5 0.150 

13 2 0.300 1 0.350 3 0.250 4 0.075 5 0.025 

14 1 0.350 2 0.300 5 0.075 4 0.125 3 0.150 

15 1 0.250 2 0.225 4 0.175 3 0.200 5 0.150 

Total 21 4.400 31 3.950 51 2.500 53 2.350 69 1.800 

 
  6. Identification of KI-weights. For the identification of generalized weights of KI yk 

(k=1÷3) characterizing the educational process in universities as a whole, another independent group of 

m experts is also involved, which as in the previous three cases provide the rank estimates rjk of KI and 

normalized estimates of their generalized weights jk under ∑    
 
    (j=1÷m). The results of the 

preliminary examination are presented in Table 5.  

For n=3 and m=15 the coefficient of concordance is W=121448/[152(53-5)]=0.6436, which 

indicates a fairly acceptable level of consistency of expert evaluations by three-point system of 

estimation the priority of yk (k=1÷3). As in the previous three cases, the generalized weights of key 

indicators are identified in the form of the following numbers: 1=0.4915, 2=0.2828 and 3=0.2258.  

  Table 5 

KI estimation in the orders of expert preferences 
Expert Expert evaluations of KI-ranks (rjk) and normalized values of KI-weights (jk) 

y1  Potential y2  Activity and quality of education y3  International recognition 

rj1 j1 rj2 j2 rj3 j3 

01 1 0.400 2 0.350 3 0.250 

02 1 0.450 3 0.150 2 0.400 

03 1 0.500 2 0.300 3 0.200 

04 1 0.450 3 0.150 2 0.400 

05 1 0.500 2 0.350 3 0.150 

06 1 0.400 3 0.250 2 0.350 

07 1 0.600 2 0.250 3 0.150 

08 1 0.700 2 0.200 3 0.100 

09 1 0.500 2 0.400 3 0.100 

10 2 0.400 1 0.450 3 0.150 

11 1 0.500 2 0.300 3 0.200 

12 1 0.550 2 0.250 3 0.200 

13 1 0.400 3 0.250 2 0.350 

14 1 0.550 2 0.250 3 0.200 

15 1 0.400 2 0.350 3 0.250 

Total 16 7.300 33 4.250 41 3.450 
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7. Determination of weighted indexes of educational services at universities. The method of 

expert evaluations involves the discussion of factors for their influence on the levels of key indicators 

and university rating as a whole. Each expert individually estimates the level of each factor from the set 

{xki, xkj, xkl} on the KIs yk (k=1÷3; i=1÷6; j=1÷7; l=1÷5) and, respectively, the level of yk on the 

value of the index of educational services in alternative universities from the finite set A={a1, a2, …, 

as}, for example, by following five-point scale: 5 – too strong; 4 – very strong; 3 – strong; 2 – weak; 1 

– very weak; 0 – too weak. Further, obtained expert estimates in this way are analyzed for their 

consistency (or inconsistency) according to the rule: the maximum allowable difference between two 

expert opinions relative any of the IF xki, xkj and xkl should not exceed 3. This rule allows to filter out 

unacceptable deviations in expert estimates relative to each IF and KI. The derivation of the total 

weighted values of KI yk (k=1÷3), theoretically ranging from 0 to 100, is carried out by following 

evaluation criterion:  

  
∑     

 
   

    ∑     
 
   

    ,     (7) 

where n is the number of KI; t is the weight of i-th influence, ei is the expert evaluation the level of i-

th influence by five-point scale. At the same time, the maximum index means consolidated too much 

influence of all factors. Thus, as a result of application of the expert assessment technology described 

above, it was possible to obtain 50 scenarios for the formation of key indicators yk (k=1÷3) of 

education services. Finding the final ratings of universities, theoretically ranging from 0 to 100, is 

carried out on the base of data of yk by weighted summation as following:  

  ∑                                    

 

   

 

where k are the generalized weights of KIs identified in the previous section. Obtained data 

summarized in Table 6.  

Table 6 

Scenarios of university rating formation 
Scenario Key indicators University 

rating 

Scenario Key indicators University 

rating y1 y2 y3 y1 y2 y3 

Generalized weights of influences Generalized weights of influences 

1 2 3 1 2 3 

0.4915 0.2828 0.2258 0.4915 0.2828 0.2258 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 26 45.93 34.69 35.90 40.49 

02 61.95 8.31 17.82 36.82 27 43.59 20.08 76.57 44.39 

03 68.16 14.55 52.45 49.45 28 74.46 57.53 51.57 64.51 

04 51.08 68.91 36.95 52.93 29 54.37 37.85 30.62 44.34 

05 33.63 45.34 54.41 41.63 30 64.19 44.78 44.78 54.32 

06 37.82 35.23 73.83 45.22 31 51.44 58.83 41.87 51.37 

07 20.89 42.11 28.64 28.64 32 41.78 24.79 63.54 41.89 

08 46.08 51.45 37.79 45.73 33 49.91 53.68 37.78 48.24 

09 14.41 56.23 40.95 32.23 34 43.99 29.25 77.55 47.40 

10 27.26 32.96 57.91 35.79 35 63.34 47.15 62.08 58.48 

11 43.01 44.73 37.37 42.22 36 45.86 46.39 40.38 44.77 

12 62.01 33.02 69.20 55.44 37 51.22 49.61 29.11 45.77 

13 59.04 38.49 56.45 52.64 38 6.15 95.10 39.47 38.83 

14 45.95 38.47 50.88 44.95 39 52.77 48.96 64.16 54.26 

15 43.31 36.33 67.28 46.75 40 71.42 62.24 40.19 61.77 

16 78.61 45.45 27.57 57.71 41 96.85 74.93 77.37 86.25 

17 64.58 38.23 55.83 55.15 42 55.04 60.47 70.04 59.96 

18 43.69 72.56 33.77 49.61 43 46.55 59.24 32.35 46.93 

19 62.15 46.74 36.12 51.92 44 52.28 47.16 51.45 50.64 

20 35.58 34.20 13.83 30.28 45 45.86 36.33 57.74 45.85 

21 82.10 41.70 67.47 67.37 46 55.64 15.37 71.91 47.93 

22 77.53 56.97 40.58 63.37 47 16.24 38.25 50.56 30.21 

23 46.35 56.48 45.79 49.09 48 39.70 45.88 75.26 49.47 

24 28.27 60.56 67.88 46.34 49 90.80 54.13 96.85 81.80 

25 41.33 34.66 33.68 37.72 50 100.00 100.00 100.00 100.00 
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8. Compilation of expert knowledge in the logical basis of neural networks. Usually, expert 

systems are reasonably criticized [4], because they do not reflect the cause-effect relations. The 

analytical approach to the evaluation makes it possible to compare alternatives by the index that 

generalizes the relative influence of a finite number of factors in the form of function F=F(x1, x2, …, 

xn). However, econometric models of type F used in decision making suffer from the difficulty of 

providing current sources of data relative to factors xi (i=1÷n), most of which are weakly structured (or 

fuzzy) [5]. Therefore, it is advisable to present the working model in the form of a “black box”, the 

inputs and outputs of which are determined by expert estimates. In this case, external knowledge about 

50 hypothetical universities is represented by information model (IM) {                 }   

  
 (see 

Table 6), where rj is the rating of the j-th university, which weightily summarizes the consolidated 

expert estimates of the relative influence of KI yk (i=1÷3). Given IM is a reflection of three others:  

for y1 IM1 – {    
 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     }   

  
; 

for y2 IM2 –{    
 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     }   

  
; 

for y3 IM3 – {    
 
    

 
    

 
    

 
    

 
     }   

  
. 

We assume that expert estimates of the relative level of IF values on the levels of KIs, and, 

accordingly, levels of KIs on the university rating are correct. Then each multifactor functions Fk as 

reflecting cause-effect relations in the framework of IMk (k=1÷3), can be approximated by appropriate 

three-layer feedforward neural network (see Fig. 1), which induces the following signal:  

   ∑  

 

   

 [∑         

 

   

]  (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  

where r is the number of components of the input vector; m is the number of nonlinear neurons in the 

hidden layer, selected by the user in the process of simulation; wpi and cp are the weights of the input 

and output synoptic connections, respectively; p is the threshold of the p-th nonlinear neuron of the 

hidden layer; () is the activation function of the nonlinear neuron of the hidden layer, for example, of 

the sigmoidal type (t)=1/(1+e-t). 

The input nodes of the neural network, which compiles expert knowledge relative to KI, are 

received signals as the values from the segment [0; 5]. It is necessary to approximate continuous Fk: 

RnR1 (n=6, 7, 5) presented in the form of IMk 

(k=1÷3). The same is necessary for knowledge 

compilation relative to the rating of university, 

namely, to approximate the continuous function F: 

R3R1 presented in the form of Table 6. For each 

case, the only output of the neural network netk 

(k=1÷3) should represent the value of the 

corresponding KI. In particular, to work correctly 

for the approximation of the function F2: R7R1 

describing the KI "Activity and quality of 

education", the net2 must respond, for example, 

with the value 8.31 for input vector (0.41; 0.17; 

0.41; 0.02; 0.86 ; 0.95; 0.52). The network has one 

hidden layer, which includes 10 nonlinear neurons 

with log-sigmoid activation functions, the range of 

which allows realizing output within the limits of 

the segment [0; 100]. After training, testing and 

validation of netk (k=1÷3), the corresponding 

products are formed for each of the three KIs 

(results of pairs “input output”).  

Similarly, appropriate neural network (NN) 

 
Fig. 1. Three-layer feedforward neural network in notation 

of MATLAB 

 

 
Fig. 2. Training, testing, and validation of the neural network 

in notation of MATLAB for approximation function F: 

R3R1 
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is built to aggregate the final assessment of educational services in universities, which after training, 

testing, and validation (see Fig. 2) generates products in the form of pairs “Key indicators – Rating” 

(see Table 7).  
 

Table 7 

Forming of university ratings 

S
ce

n
ar

io
 

Key indicators University rating 

y1  Potential y2  Activity and quality 

of education 

y3  International 

recognition 

Expert 

evaluation 

Estimate 

by NN 

Expert 

evaluation 

Estimate 

by NN 

Expert 

evaluation 

Estimate 

by NN 

Expert 

evaluation 

Estimate by 

NN 

01 0.00 0.0188 0.00 0.0686 0.00 0.8829 0.00 0.0316 

02 61.95 61.9618 8.31 8.2359 17.82 17.9551 36.82 36.7539 

03 68.16 68.1635 14.55 14.3692 52.45 52.4463 49.45 49.1038 

04 51.08 51.0764 68.91 69.3700 36.95 36.9519 52.93 53.1984 

05 33.63 33.6372 45.34 45.3455 54.41 54.4128 41.63 41.7246 

06 37.82 36.8508 35.23 35.2199 73.83 73.7717 45.22 44.6864 

07 20.89 20.8684 42.11 42.1265 28.64 28.6435 28.64 28.6908 

08 46.08 46.0857 51.45 51.6152 37.79 37.7762 45.73 45.3735 

09 14.41 14.9971 56.23 56.2592 40.95 40.9515 32.23 32.5685 

10 27.26 27.2331 32.96 32.9895 57.91 57.9082 35.79 35.7886 

11 43.01 46.3261 44.73 44.7310 37.37 37.3721 42.22 43.4675 

12 62.01 61.0264 33.02 33.0218 69.20 69.0470 55.44 54.6531 

13 59.04 59.0469 38.49 38.3724 56.45 56.4514 52.64 52.5672 

14 45.95 45.9496 38.47 38.4727 50.88 50.8841 44.95 44.8849 

15 43.31 43.3068 36.33 36.3425 67.28 67.2792 46.75 46.5558 

16 78.61 78.7962 45.45 45.4738 27.57 27.5686 57.71 57.8767 

17 64.58 64.5871 38.23 38.2428 55.83 55.7920 55.15 55.1402 

18 43.69 43.2915 72.56 72.6081 33.77 33.7698 49.61 49.5669 

19 62.15 62.1774 46.74 46.6890 36.12 36.1225 51.92 51.8912 

20 35.58 35.5564 34.20 34.2025 13.83 14.0862 30.28 30.3019 

21 82.10 82.0656 41.70 41.8080 67.47 67.4749 67.37 67.0037 

22 77.53 77.5959 56.97 56.9625 40.58 40.5751 63.37 63.2245 

23 46.35 45.4093 56.48 56.4829 45.79 45.7892 49.09 48.5099 

24 28.27 27.2830 60.56 60.5835 67.88 67.8841 46.34 46.5832 

25 41.33 40.5524 34.66 34.8391 33.68 33.6756 37.72 37.4457 

26 45.93 45.9250 34.69 34.4846 35.90 35.9049 40.49 40.3335 

27 43.59 43.5918 20.08 20.0764 76.57 76.5683 44.39 44.5969 

28 74.46 75.7915 57.53 57.5314 51.57 51.5720 64.51 64.7700 

29 54.37 54.3733 37.85 37.8162 30.62 30.6292 44.34 44.0033 

30 64.19 64.1980 44.78 44.8043 44.78 44.7845 54.32 54.3279 

31 51.44 51.4410 58.83 58.8400 41.87 41.8704 51.37 51.2910 

32 41.78 41.9174 24.79 24.7793 63.54 63.5641 41.89 41.9520 

33 49.91 49.9084 53.68 53.6445 37.78 37.7822 48.24 47.9444 

34 43.99 43.9741 29.25 29.2550 77.55 77.5220 47.40 47.3110 

35 63.34 63.3474 47.15 47.1431 62.08 62.0964 58.48 58.3752 

36 45.86 45.8651 46.39 46.4984 40.38 40.3779 44.77 44.4424 

37 51.22 51.2232 49.61 49.9315 29.11 29.1209 45.77 45.5301 

38 6.15 5.8152 95.10 95.0974 39.47 39.4730 38.83 38.7952 

39 52.77 52.7713 48.96 48.9417 64.16 64.1703 54.26 54.3150 

40 71.42 71.4253 62.24 62.2274 40.19 40.1874 61.77 61.5729 

41 96.85 96.8443 74.93 74.9164 77.37 77.3735 86.25 86.2348 

42 55.04 55.0467 60.47 60.4659 70.04 70.0230 59.96 60.1358 

43 46.55 46.5473 59.24 59.4817 32.35 32.3463 46.93 46.6740 

44 52.28 52.2910 47.16 47.1489 51.45 51.4424 50.64 50.5335 

45 45.86 45.8835 36.33 36.2929 57.74 57.7432 45.85 45.7881 

46 55.64 55.6425 15.37 15.3674 71.91 71.9148 47.93 47.9654 

47 16.24 16.2502 38.25 38.2698 50.56 50.5571 30.21 30.1938 

48 39.70 39.6985 45.88 45.8905 75.26 75.2391 49.47 49.6487 

49 90.80 91.7047 54.13 54.1279 96.85 96.8525 81.80 81.7967 

50 100.00 99.9931 100.00 99.3224 100.00 100.000 100.00 100.0035 
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9. Conclusion. Thus, for expert knowledge compilation relative to forming of university 

ratings, it is proposed to use the composition model, which includes at its input three networks netk 

(k=1÷3), approximating the multifactor functions Fk: RnR1 (n=6, 7, 5), and at the output it includes 

the neural network, aggregating the final assessment of educational services at the university in the 

form of the corresponding rating.  
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NEYRON ŞƏBƏKƏSİNİN MƏNTİQİ BAZASINDA EKSPERT BİLİKLƏRİNİN KOMPİLYASİYASI VASİTƏSİLƏ 

UNİVERSİTETLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ RANQLAŞDIRILMASI 

 

Z.R. CAMALOV 

 

 Regional xüsusiyyətlərə görə tənzimlənmiş müxtəlif meyarlardan istifadə edərək universitet reytinqlərinin 

qiymətləndirilməsində yeni bir yanaşma təklif olunur. Bu toplu üç hissəyə bölünmüşdür - əsas göstəricilərə görə: “Potensial”, 

“Fəaliyyət və təhsilin keyfiyyəti”, “Beynəlxalq tanınma”. Təklif olunan metodologiya universitetlərin fərqli fəaliyyət 

göstəricilərinin sıralanma qaydalarını müəyyənləşdirərkən fərqli çəkiyə sahib olduqlarını nəzərə alır və prioritetlər universitetin 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Ekspert qiymətləndirmələrinin və neyron şəbəkə modelləşdirməsinin birgə istifadəsinə 

əsaslanan universitetlərin çoxtərəfli qiymətləndirilməsi və sıralanmasına dair bir yanaşma təklif olunur. Ekspert rəyləri 

əsasında universitet haqqında xarici fikirlər formalaşır və onlar feedforward üçlaylı neyron şəbəkələrin istifadəsi ilə daxili 

fikirlərə çevrilir.  

Açar sözlər: universitetin reytinqi, ekspert qiymətləndirməsi, konkordasiya əmsalı, biliklərin kompilyasiyası, çoxlaylı 

neyron şəbəkəsi.  

 

 

ОЦЕНКА И РАНЖИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОСРЕДСТВОМ КОМПИЛЯЦИИ  

ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ В ЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

З.Р. ДЖАМАЛОВ 

 

Предлагается новый подход к оценке рейтингов университетов с использованием разнообразных критериев, 

скорректированных с учѐтом региональной специфики. Этот набор разделѐн на три раздела – по n ключевым показа-

телям: «Потенциал», «Активность и качество образования», «Международное признание». Предлагаемая методика 

учитывает тот факт, что различные показатели деятельности университетов имеют различный вес при определении их 

рейтинга, и их приоритеты должны варьироваться в зависимости от специфики университета. Предложен подход к 

многофакторной оценке и ранжированию университетов на основе комбинированного использования экспертных 

оценок и моделирования нейронной сети. На основе экспертных заключений формируются внешние представления о 

взвешенных итоговых оценках образовательных услуг, которые объединяются во внутренние представления об уни-

верситетах с использованием feedforward трѐхслойных нейронных сетей.  

 

Ключевые слова: рейтинг университета, экспертная оценка, коэффициент конкордации, компиляция знаний, 

многослойная нейронная сеть. 
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MÜRƏKKƏB TEXNOLOJİ SİSTEMLƏRDƏ İŞƏBURAXMA PROSESİNİN 

OPTİMAL İDARƏETMƏ ALQORİTMLƏRİNİN İŞLƏNİLMƏSİ 
 

F.H. AĞAYEV1, A.A. SƏFƏROVA1 
 

 

Müasir şəraitdə neft-kimya sənayesi enerji istehlakı baxımından daha aktual bir sahəyə çevrilməkdədir. Eyni zamanda, 

enerji qiymətlərinin artması şəraitində bu sənayenin istehsal etdiyi son məhsulun qiyməti müvafiq olaraq artır. Buna görə 

istehsalın enerji təchizatını  azaltmaqla istehsal olunan məhsulun maya dəyərini azaltmaq məsələsi bir problem kimi ortaya 

çıxır. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi ilə fəaliyyət göstərən real təhlükəli  texnoloji proseslərin səmərəli 

işləməsi bu proseslərin riyazi modellərinin işlənilməsi və optimallaşdırma məsələsinin həllini nəzərdə tutur. 

Ġşin məqsədi neftin ilkin emalı proseslərinin işə buraxılması rejimlərinin tədqiq olunmasında yaranan problemlərin həlli 

üçün metod və alqoritm hazırlamaqdır. 

Neftin ilkin emalı qurğusunun (ELOU AVT)  işəburaxılması prosesinin idarəetmə obyekti kimi tədqiqi  zamanı müəyyən 

olunmuşdur ki, yanacaq xərclərinin azaldılması nöqteyi-nəzərdən, həmçinin qurğunun  təhlükəsizlik baxımdan qızdırılmasının 

reqlamentə çıxışının  effektiv idarə edilməsinin real potensialı  ekspert operatorlardan alınan məlumatların  formalizasiyası ilə 

bağlıdır. ELOU AVT qurğusunun qızdırılmasının işə buraxılması əməliyyatının optimallaşdırılması məsələsi idarəetmə 

obyektinin qeyri-müəyyən dinamik xarakteristikalarını nəzərə almaqla fiziki baxımdan əsaslandırılmışdır [1]. 
 

Açar sözlər: işəburaxma prosesi, optimal idarəetmə strategiyası, başlanğıc vəziyyət, qraf 
 

 
Giriş. Müasir çoxtonnajlı texnoloji proseslərin optimal işəburaxma məsələləri mürəkkəb, 

çoxölçülü məsələdir. Bu məsələnin ən səmərəli metodlarla həlli onu daha sadə və kiçik ölçülü məsələlər 

toplusuna reduksiya etməklə işəburaxma prosesinin aparılmasıdır. Mürəkkəb  sistemlərin idarə 

olunması üçün belə yanaşmalar yaxşı məlumdur, lakin onun tətbiqi yeni problem törədir. Bu problemin 

mahiyyəti sistemin bölündüyü tərkib hissələrinin işəburaxma proseslərinin lokal optimizasiya 

məsələlərinin uzlaşdırılmasından ibarətdir. 

Respublikamızın sənaye sahələrinə daxil olan müəssisələr arasında ən vacib texnoloji 

komplekslərdən biri də neftin ilkin emalını təmin edən yağ istehsalı profilli neft emalı qurğularıdır 

(ELOU-AVT). Bu qurğuların məqsədi xam neftdən yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik geniş 

çeşiddə neft məhsullarınınn istehsalını təmin etməkdən ibarətdir. Bu texnoloji qurğularda istehsal 

olunan müxtəlif neft məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinə qoyulan tələblər daha müasir və mükəmməl 

idarəetmə sistemlərinin yaradılmasını tələb edir. ELOU-AVT qurğusunun  avtomatlaşdırma nöqteyi 

nəzərindən səmərəli idarə olunmasının əsas tərəflərindən biri də qurğunun işəburaxma rejimlərinin 

optimal idarə edilməsidir. 

Qurğunun işəburaxma prosesinin optimal idarəetmə məsələsinin həlli onun optimal qızdırılma 

trayektoriyasının tapılmasından ibarətdir. 

Bu məsələnin həlli bir sıra çətinliklər ilə əlaqədardır. Onların içərisində aşağıdakıları xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır: 

a) Ġşəburaxmaya qədərki qeyri-müəyyənlik; bunun nəticəsi kimi proqnozlaşdırma prosedurasında 

idarəetmə obyektinin işəburaxmaya qədərki vəziyyəti (daxil olan neftin temperaturu istisna 

olmaqla) üçün hər hansı bir ümumiləşdirici xarakteristikanın nəzərə alınmasının qeyri-

mümkünlüyü; 
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b) Hər bir mərhələ üçün qızdırılma tempinə qoyulan məhdudiyyət şərtlərinin mövcudluğu. 

Məsələnin qoyuluşu.  ELOU-AVT qurğusunun işəburaxma əməliyyatının dinamik 

optimizasiyası qurğunun normal istismar rejiminə çıxarılması zamanı H-101 borulu sobasına  verilən 

yanacaq sərfinin minimumlaşdırılmasından ibarətdir. 

Çıxış prosedurasının riyazi forması nəzərə almaqla məqsəd funksiyası bu şəkildə yazılır: 

                                             ∑      
                                                                  (1) 

burada: Y-idarəetmə addımların sayı;     − i-ci addımla qəbul edilən idarəedici təsirin (H-101 sobasına 

verilən yanacağın sərfi) qiyməti;     − qrafın i-ci zirvəsinə çatmaq üçün tələb olunan müddətdir. 

 Ġdarəetmənin hər bir mərhələsi üçün temperaturun orta artım sürətinə qoyulan məhdudiyyət 

şərti aşağıdakı şəkildə yazılır: 

                                                                                       
   

                                                                      

burada:     
   

 – qrafın i-ci zirvəsinə çatmaq üçün verilən minimum zaman müddətdir [2]. 

Məsələnin həlli. Mürəkkəb kimya texnoloji sistemlər üçün müasir optimallaşdırma 

metodlarının analizi göstərmişdir ki, bu hal üçün ən əlverişli metod – dinamik proqramlaşdırma 

metodudur. Çoxmərhələli proses kimi idarəetmə obyektini xarakterizə edən çıxış prosedurasının riyazi 

forması da (1) bunu bir daha sübut edir. Baxdığımız hal üçün dinamik proqramlaşdırma prinsipi 

aşağıdakı qaydada formalizə oluna bilər: obyektin elə      başlanğıc vəziyyətinin və birinci addımda 

     idarəetməsinin tapılması tələb olunur ki, bu halda bütün mərhələlərdə növbəti      (i =    ̅̅ ̅̅ ̅) 

idarəetmələri  prosesinin      başlanğıc vəziyyəti və birinci mərhələdə      idarəetməsi ilə müəyyən 

olunan birinci mərhələnin      vəziyyətinə nəzərən        – optimal strategiyasını təmin etmiş olsunlar.  

       – optimal strategiya dedikdə ilkin prosesin son (Y-1) mərhələsini özündə birləşdirən,        

kriteriyasına optimal qiymət verən çoxmərhələli  prosesin idarəetmə strategiyası başa düşülür: 

     ∑   
       

                                                               

      
                                                                                     

burada:   – prosesin hər bir mərhələsinin effektivliyini xarakterizə edən kəmiyyətdir və bu kəmiyyət 

     mərhələsinin vəziyyət dəyişəninin və bu mərhələdə qəbul edilən      idarəetməsinin funksiyası 

şəklində verilir. 

 Mərhələnin riyazi təsvirini nəzərə almaqla (3) funksional asılılığı, həmçinin aşağıdakı şəkildə 

də verilə bilər: 

     ∑   
 
                                                                    

 Başqa sözlə,         optimal idarəetmə strategiyası (Y-1) – mərhələli proses üçün tapılır. Bu 

prosesin başlanğıc vəziyyəti      kəmiyyətidir [3,4] . 

 Qeyd etmək lazımdır ki, obyektin başlanğıc vəziyyətinin bölünməsi üçün (keçidlər qrafının sıfır 

zirvəsində ) qurğunun ilkin yüklənmə mərhələsində soyuq neftin temperaturunu xarakterizə edən 

kateqoriyalar istifadə edilir: çox aşağı, normadan aşağı, norma, normadan yuxarı, çox yuxarı. Buna 

uyğun olaraq növbəti (birinci) zirvəyə çatma vaxtının ekspert qiymətləndirilməsi qrafın sıfır zirvəsi 

üçün üç mümkün vəziyyətlər kontekstində (neftin temperaturu normadan aşağı, norma, normadan 

yuxarı) həyata keçirilir.    kəmiyyəti qrafın i-ci zirvəsinə çatma müddəti ilə bilavasitə funksional 

əlaqəyə malik olduğundan (5) ifadəsini aşağıdakı şəkildə vermək əlverişlidir: 

     ∑  

 

   

(       )                                                              

     
 (       )                                                                    

 Beləliklə, əgər Y-mərhələli prosesin birinci mərhələsinin ixtiyari      mümkün vəziyyəti üçün 

       optimal idarəetmə strategiyası məlumdursa, onda birmənalı şəkildə birinci mərhələdə də      
  

optimal idarəetmə müəyyən edilir. Çünki, növbəti mərhələdə idarəetmə strategiyası yalnız birinci 

mərhələnin çıxış vəziyyəti ilə müəyyən edilir: 

                                                                             ( 
   )                                                           

 Y-mərhələli prosesin optimizasiyası üçün optimallıq prinsipinin tətbiqi alqoritmi prosesin son 

mərhələsi ilə başlanılmalıdır. Belə ki, optimallıq prinsipinə uyğun olaraq bu mərhələdə      
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idarəetməsinin seçiminə təsir göstərə bilən növbəti mərhələlər mövcud deyildir. Bundan sonra isə 

əvvəlki (Y-1)-ci mərhələ üçün optimal idarəetmənin müəyyən olunmasına başlamaq olar. Bunun üçün 

sonuncu mərhələdə (yəni, Y-ci mərhələdə ) optimal idarəetmə strategiyası məlumdur və s. [5]. 

Nəticə. Yuxarıda qeyd olunan prosedurların tətbiqi nəticələri cədvəl 1-də verilmlşdir.  Cədvəldə  

ELOU-AVT qurğusunun qızdırılma prosesinin mümkün vəziyyətlər üçün optimal idarə edilməsinin 

nəticələri əksini tapmışdır. 

Cədvəl 1 

İşəburaxma prosesinin bütün mərhələlərində mümkün vəziyyətlər üçün optimal idarəetmə 
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1 6 1.58 302 1.66 408 2.12 193 2.56 

2 7 1.58 304 1.66 411 2.12 194 2.56 

3 8 1.58 306 1.66 414 2.12 195 2.56 

4 9 1.58 308 1.66 417 2.12 196 2.56 

5 10 1.58 310 1.66 420 2.12 197 2.54 

6 11 1.58 312 1.66 423 2.12 198 2.54 

7 12 1.58 314 1.66 426 2.12 199 2.54 

8 13 1.57 316 1.66 429 2.12 200 2.54 

9 14 1.57 318 1.66 432 2.12 201 2.54 

10 15 1.58 320 1.72 435 2.12 202 2.54 

11 16 1.58 322 1.66 438 2.12 203 2.54 

12 17 1.58 324 1.72 441 2.12 204 2.52 

13 18 1.57 326 1.66 444 2.12 205 2.52 

14 19 1.57 328 1.66 447 2.12 206 2.52 

15 20 1.57 330 1.66 450 2.12 207 2.52 

16 21 1.57 332 1.66 453 2.12 208 2.52 

17 22 1.57 334 1.66 456 2.12 209 2.52 

18 23 1.57 336 1.72 459 2.12 210 2.52 

19 24 1.57 338 1.66 462 2.12 211 2.52 

20 25 1.57 340 1.72 465 2.12 212 2.52 

21 26 1.58 342 1.66 468 2.12 213 2.52 

22 27 1.58 344 1.72 471 2.12 214 2.52 

23 28 1.58 346 1.66 474 2.12 215 2.52 

24 29 1.58 348 1.72 477 2.12 216 2.52 

25 30 1.58 350 1.72 480 2.12 217 2.52 

26 31 1.58 352 1.72 483 2.12 218 2.52 

27 32 1.58 354 1.72 486 2.12 219 2.52 

28 33 1.58 356 1.66 499 2.12 220 2.52 

29 34 1.58 358 1.66 492 2.12 221 2.52 

30   360 1.72 495 2.12 222 2.50 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОВЫМ  

ПРОЦЕССОМ  В СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Ф.Г. АГАЕВ,  А.А. САФАРОВА 

 

 В современных условиях нефтехимическая промышленность становится всѐ более затратной по энергопотреб-

лению. При этом в условиях роста цен на энергоносители возрастает и цена на конечный продукт производимые про-

мышленностью. Поэтому возникает проблема снижения себестоимости производимой продукции путем снижения 

затрат на энергообеспечение производства.  Эффективная эксплуатация потенциально опасных технологических про-

цессов с автоматизированными системами управления предполагает широкое применение в их составе математиче-

ских моделей и решение задачи оптимизации.  

Целью работы является разработка метода и алгоритма решения задач, возникающих при исследовании пуско-

вых режимов для  работы технологических процессов первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). Приведенные 

исследование производства первичной переработки нефти в режиме пуска как объекта управления показали, что ре-

альный потенциал эффективного управления  в смысле сокращения издержек  по топливу, а также наиболее  главного 

и безопасного разогрева установки при ее выводе на регламент связан с формализацией информации, получаемой от 

экспертов-операторов. Сформулирована физически обоснованная постановка задачи оптимизации пусковой операции 

разогрева ЭЛОУ АВТ с учетом неопределенности характеристик рассматриваемого объекта управления.  
 

Ключевые слова:  оптимальное   управление,  пусковая  операция,  оптимальная стратегия,  динамическое  про-

граммирование. 

 
 

DEVELOPMENT OF ALGORITHM OF OPTIMUM CONTROL OF STARTING  

PROCESS IN COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS 
 

F.H. AGAYEV,  A.A. SAFAROVA 
 

In modern conditions, the petrochemical industry is becoming increasingly expensive in terms of energy consumption. 

At the same time, in the conditions of rising energy prices, the price of the final product produced by industry increases 

accordingly. Therefore, there is a problem of reducing the cost of production by reducing the cost of energy supply of 

production. The effective operation of potentially dangerous technological processes with automated control systems involves 

the widespread use of mathematical models and the solution of the optimization problem.  

The aim of the work is to develop a method and algorithm for solving problems arising in the study of start-up regimes 

for the operation of the processes of primary oil processing.  The above study of the production of primary oil refining in the 

start-up mode as a control object proved that the real potential for effective management in terms of reducing fuel costs, as 

well as the most important and safe heating of the installation (ELOU  AVT)  when it is put to the schedule, is connected with 

the formalization of information obtained from expert operators. The physically justified formulation of the problem of 

optimizing the starting operation of heating the ELOU  AVT of automatic transmission with the uncertainty of the 

characteristics of the control object under consideration is formulated. 

 

Keywords: Optimal control, starting operation, optimal strategy, dynamic programming        
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TEXNOPARKLARIN VƏ SƏNAYE PARKLARININ  

YARADILMASININ AZƏRBAYCANIN MAKROİQTİSADİ 

İNKİŞAFINDA ROLUNUN TƏDQİQİ 

 

Q.S. SÜLEYMANOV1, S.V. İBRAHİMOVA1  

 

 
Ölkəmizdə Texnoparkların və Sənaye Parklarının yaradılması Azərbaycanın iqtisadi inkişafının müasir modeli kimi 

qarşıya qoyulmuş əsas hədəflərdəndir. Dövlət tərəfindən tam istehsal infrastrukturunun təmin edilməsi ilə formalaşan bu 

müəssisələr investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsini, məşğulluğun müəyyən qisminin həll edilməsini, 

idxalın azaldılmasını və ixrac potensialının artırılmasını özündə ehtiva edir. 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün müəyyən məsələlərin yerinə yetirilməsi zamanı xarici ölkələrin müsbət 

təcrübəsinin tətbiqi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməklə, iqtisadi səmərəliliyin artırılmasına nail olunur. 

Texnoparklarda fəaliyyət göstərən sahibkarlara yüksək əlavə dəyər xidmətləri və imkanları yaradılır ki, bununla da onlar ABŞ-

da TechDay-da (texnoloji gün sərgisi) iştirak etməklə bir çox imkanları əldə edirlər: ən yeni texnologiyalardan istifadə, 

startapları kəşf etmək, yeni məhsul və texnologiyaların canlı nümayişlərini təqdim etmək, texnoloji ekosistemə maraq göstərən 

həmfikirlərin birliyinə qoşulmaq, fikirləri irəli sürmək üçün sənayenin liderləri ilə şəbəkə qurmaq, yeni tərəfdaşlıq və iş 

imkanlarını kəşf etmək və s. 

Bu məqsədlə, məqalədə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına daxil olan “Azərtexnolayn” MMC-nin son üç il üzrə 

göstəricilərindən istifadə etməklə onun strateji fəaliyyətinin proqnoz modeli təklif edilmişdir. “Azərtexnolayn” MMC-nin 

çoxpilləli göstəriciləri əsasında qeyri-səlis reqresiya modelindən istifadə etməklə müəssisənin istehsal gücünün yüksəlməsi 

üzrə proqnozlar irəli sürülmüşdür. Proqnoz modelin adekvatlığını qiymətləndirmək üçün, amodal qeyri-səlis hesab 

əməllərindən istifadə edilmiş və müəssisənin iqtisadi inkişafının dəyişmə dinamikası daha dəqiq müəyyənləşdirilmişdir.  

 

Açar sözlər: texnoloji inkişaf, amodal qeyri-səlis hesab əməlləri, Sənaye Parkı, Texnopark, milli xərclərin səmərəliliyi, 

müəssisənin istehsal gücü, kiçik elmtutumlu sahibkarlıq. 

 

 

Giriş. Qloballaşan müasir dünyada Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinin əsas hədəfi - çoxşa-

xəli, səmərəli və innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması, sosial-iqtisadi sahədə inkişafın 

təmin olunması və əhalinin rifahının qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun səviyyəsinin yüksəldilmə-

si, elmin, mədəniyyətin inkişafında və ictimai həyatın bütün istiqamətlərində yeni nailiyyətlərin əldə 

olunmasıdır. 

AR-nın Milli iqtisadiyyatın perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan, əlverişli 

biznes mühitinin yaradılmasında hökumətin aparıcı rolunun daha da gücləndirilməsi, azad rəqabət mü-

hitinin inkişaf etdirilməsi, dəstəkləyici sistemin yaradılması, innovasiya fəaliyyətinə investisiya qoyu-

luşu, istehsalın gücləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapita-

lının inkişafının stimullaşdırılması məsələləri yaxın vaxtda müsbət həllini tapmışdır 1. 

Ölkə iqtisadiyyatının daimi və sürətli inkişafının təmin edilməsi istiqamətində informasiya tex-

nologiyalarına, təhsilə, ümumi texnoloji inkişafa, elmə böyük ümidlər bəslənilir. Bilikyönümlü İKT iq-
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tisadiyyatının qurulmasında əsas inkişaf sütunları - elm və təhsilin, insan resurslarının və İKT sahəsi üz-

rə istehsalın artırılması və biznesinin inkişafıdır.  

Bu məqsədlə, ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafının intensivləşdirilməsi, milli iqtisadiy-

yatın diversifikasiyası, yeni iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Öl-

kə iqtisadiyyatına 200 milyard ABŞ dollardan çox investisiyalar yatırılmışdır. Son 5 ildə ölkə iqtisadiy-

yatının qeyri-neft sektorunda ÜDM-un xüsusi çəkisi 47 faizdən 60 faizə qədər artmışdır. Ənənəvi səna-

ye sahələrinin inkişaf etməsi ilə bərabər, müasir sənaye sahələrinin yaradılması prosesi də sürətlənmiş-

dir 2. 

Yüksək texnologiyalar və Sənaye Parkları. Ölkədə aparılan islahatların nəticəsidir ki, Azər-

baycan iqtisadiyyatının yüksək texnologiyalara əsaslanan sahələri sürətlə inkişaf edir. Sumqayıtda 

elektrotexnika məmulatları üzrə texnologiyalar parkı son illər Azərbaycanda yaradılan ən müasir və 

yüksək texnologiyalar əsaslı istehsalatlar şəbəkəsidir.  

Müasir istehsal infrastrukturuna malik sənaye parklarının yaradılması ölkə iqtisadiyyatının ta-

razlı inkişafının təmin edilməsinə xidmət edəcəkdir. 

Texnoparkların yaradılmasında əsas məqsəd biliklərin və ixtiraların texnologiyalara ötürülməsi, 

həmin texnologiyaların isə kommersiya məhsuluna çevrilməsi deməkdir. Tədqiqatlara yönəldilmiş milli 

xərclərin səmərəliliyinin yuksəldilməsi üçün kiçik elmtutumlu sahibkarlıq sektoru ilə texnologiyaların 

sənayedə vəhdətliyi təmin edilməlidir. İnnovasiyanın sürətləndirilməsi, məşğulluğun gücləndirilməsi, 

bütövlükdə ölkənin sənaye və ixrac potensialının artırılması hər bir dövlətin borcu və arzusudur. Bunun 

üçün isə müasir tipli müəssisələrin yaradılması və davamlı fəaliyyəti təmin olunmalıdır. Sənaye poten-

sialına malik ərazilərin yaxınlığında yaradılan texnoparklar elm və innovasiya yönümlü fəaliyyəti özün-

də birləşdirir, səmərəli iqtisadi mexanizmlərlə fəaliyyət göstərir və strateji vəzifələrin yerinə yetirilmə-

sini əsas vəzifə kimi qarşıya qoyur. Müasir sənaye təyinatlı texnoparklarda, bir qayda olaraq, yüksək 

texnoloji və ixracyönümlü məhsullar istehsal edilir. Eyni zamanda texnopark spesifik şəraitlə yanaşı ba-

zarın tələbatının təsirilə formalaşan mürəkkəb ekosistemdir. Texnopark rezidentlərlə müştərilərin tə-

masda olduqları ofis və rezidentlərə göstərilən müxtəlif xidmətlər toplusudur. Texnopark tədqiqatçı 

qruplarla texnoloji işləmələrə sorğu verən şirkətlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət və informasiya mübadi-

ləsini sürətləndirən vasitəçi qurumdur.  

Dünyada texnoparkların çox yayılmış 3 iş sxemi mövcuddur: 1) innovasiya layihələrini realizə 

etməklə sərbəst tədqiqat və layihə qruplarına kömək; 2) ali məktəblə elmi-tədqiqat qruplarında əldə 

edilmiş elmi biliklərin kommersiylaşdırılmasına yardım; 3) innovasiyanın azad mövcud bazarından tex-

noloji qərarların importu ilə istehsalçıların texnoloji məsələlərinin həlli. Texnoparkların belə zəncirvari 

hərəkəti hər iki istiqaməti təmin edir və texnologiyaların alıcıları müxtəlif şirkətlər ola bilər. Texnopark 

texnologiyaların satışı məsələlərində birbaşa iştirak etmir, yalnız innovasiyaların mübadiləsi prosesinə 

vasitəçilik edir və mübadilə üçün əlverişli şərait yaradır.  

Bununla yanaşı, texnoparkların yaradılması üçün bura daxil olan şirkətlərin elmi, texniki və tex-

noloji idarəetmə yolu ilə elmtutumlu texnologiyaların dinamik inkişafına şərait yaradılır. İxtisaslaşmış 

əmək inkişaf edir, patent və müəllif hüquqlarının alınması və ötürülməsinin hüquqi tərəfləri təşkil edilir 

ki, bu da “Beyin axınının” qarşısını almağa şərait yaradır. Demək olar ki, bununla ölkənin dünyadakı 

imici yüksəlir. 

Eyni zamanda, texnoparklar bir və ya bir neçə universitet, elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə birbaşa, 

ortaq fəaliyyətləri ilə əlaqəli, tərkibində elmi nəticələrə, yüksək texnologiyalara əsaslanan şirkətlərin, 

onların inkişafına təşəbbüs göstərmək üçün qurulmuş kompleksdir. 

Deməli, sənaye texnoparkları yeni istehsalın təşkili üçün fiziki infrastruktur obyektlərinin 

kompleksidir və burada daha çox ərazilər müxtəlif fəaliyyət növləri üçün icarəyə verilir.  

Azərbaycanda Qanunvericiliyə uyğun Sənaye Parklarının infrastrukturla tam təmin edilməsi ilə 

yanaşı stimullaşdırıcı tədbirlər də tətbiq olunur. AR-nın Vergi Məcəlləsinə və “Gömrük tarifi haqqında” 

AR-nın Qanununa uyğun olaraq, Sənaye Parklarının rezidentləri qeydiyyata alındıqları tarixdən 7 il 

müddətinə əmlak, torpaq və mənfəət vergisindən, istehsal məqsədli avadanlıqların və qurğuların idxalı 

zamanı ƏDV-dən və gömrük rüsumlarından azad olunurlar 2,3. 

Ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının in-

kişafı üçün Azərbaycan Respublikasında bir çox yeni Sənaye Parkları yaradılmışdır. 
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1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr tarixli 548 nömrəli Fərmanı ilə 

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”; 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli Sərəncamı 

ilə Bakı şəhərində “Balaxanı Sənaye Parkı”; 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli Sərəncamı ilə 

Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu ərazisində “Qaradağ Sənaye Parkı”; 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 fevral tarixli 1077 nömrəli Sərəncamı 

ilə “Mingəçevir Sənaye Parkı”; 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli 2336 nömrəli Sərəncamı 

ilə “Pirallahı Sənaye Parkı”. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkı” və s. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılmasında 

məqsəd iqtisadiyyatın davamlı inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, müasir elmi və texnoloji 

nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya və yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsinə, elmi tədqiqat-

ların aparılmasına və yeni texnologiyaların işlənməsi üzrə müasir komplekslərin yaradılmasına dövlət 

dəstəyini daha da artırmaqdır. 

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazır-

lanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlə-

rinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılma-

sı) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə qurumları olan ərazidir. AMEA Yük-

sək Texnologiyalar Parkının ərazisində xarici və daxili infrastrukturun yaradılması və sahibkarlıq fəa-

liyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün digər xidmətlərin göstərilməsini təmin etmək məqsədilə zə-

ruri tədbirlərin görülməsi texnoparkın əsas fəaliyyət istiqamətidir 4. 

Qaradağ Sənaye Parkının hazırda 1 rezidenti var. “Bakı Gəmiqayırma Zavodu” MMC 10 de-

kabr 2010-cu ildə SOCAR, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Sinqapurun “Keppel Offshore və Marine” 

şirkəti tərəfindən yaradılıb. 26 avqust 2015-ci il tarixində Qaradağ Sənaye Parkının rezidenti statusu ve-

rilmişdir.  

Zavod ən müasir tələblərə cavab verən istənilən növ müxtəlif təyinatlı gəmilərin tikintisi, təmiri 

və ümumilikdə dəniz və ofşor mühəndislik işlərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. 

İstehsal imkanlarına görə Xəzər dənizi hövzəsində analoqu olmayan bu müəssisədə ildə 15 min ton 

yükgötürmə qabiliyyəti olan dörd və ya 70 min ton yükgötürmə qabiliyyəti olan iki tanker və dörd özül 

təchizat gəmisi tikmək, müxtəlif təyinatlı 80-100 gəmini təmir etmək mümkündür. 

Texnoparklardan səmərəli istifadə edilməsində dünya təcrübəsi. Ölkəmizdə texnoparklar-

dan daha səmərəli istifadə edilməsində dünya təcrübəsinin rolu böyükdür. Belə ki, dünya təcrübəsində 

onlarca ölkə özünün milli iqtisadi inkişaf prosesinin davamlılığını təmin etmək məqsədilə, texnoparkla-

rın yaradılmasına xüsusi diqqət göstərmiş və bu proseslər hazırda da davam edir. XX əsrin sonlarından 

başlayaraq bir qrup dövlətlər texnoparkların yaradılmasına böyük maraq göstərməyə başlamışlar. 

Texnoparklar insan kapitalının reallaşdırılmasında mühüm funksiyaları yerinə yetirir.  

Yeni və yüksək texnologiyanın inkişafı zonaları əsasən ABŞ, Yaponiya və Çin kimi ölkələrdə 

geniş yayılmışdır. ABŞ-da onları “texnoparklar”, Yaponiyada “texnopolislər”, digər ölkələrdə isə biz-

nes-innovasiya mərkəzləri və “inkubatorlar” adlandırırlar. Texnoparkların fəaliyyəti yeni və yüksək tex-

nologiyanın inkişafı, elmtutumlu məhsullar istehsalına yönəlir. Belə zonalarda cari və perspektiv elmi-

təcrübi məsələlərin həlli ilə, yeni növ məhsul və material istehsalı ilə məşğul olan güclü kadr və mühən-

dis potensialı cəmləşmişdir. 

Dünya texnoparklarının 45 faizinin yaradılmasında məqsəd regionların inkişaf etdirilməsi, bura-

da rəqabətqabiliyyətli müəssisələrin yaradılması, məhsul istehsalının təşkili problemləri əsas götürül-

müşdür, 40 faizi isə birbaşa sənaye sahələrinin inkişafı məqsədilə yaradılmışdır. Ümumilikdə dünya üz-

rə fəaliyyət göstərən texnoparkların 33 faizi dövlətlər tərəfindən, 45 faizi qarşılıqlı mülkiyyət formasın-

da yaradılmışdır. Bütövlükdə dünya üzrə fəaliyyət göstərən 4000-dən çox texnoparkın 43 faizi ABŞ-da, 

34 faizi Avropa İttifaqı ölkələrində, 13 faizi Çində yerləşir. 

ABŞ-da XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq sənaye potensialının və ixracın strukturunun ge-

nişləndirilməsi üçün sənaye zonalarının, sahibkarlıq fəaliyyətinin gücləndirilməsinə imkan verən texno-
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parkların yaradılmasına üstünlük verilmişdir. Texnoparklarda elm və kapitaltutumlu müasir texnologi-

yaların işlənməsi, hazırlanması və tətbiq edilməsi proseslərinin kompleks təşkili mümkün olmuşdur. 

Burada elmi-tədqiqat müəssisələrinin əldə etdiyi elmi nəticələrin istehsal proseslərinə yol tapa bilməsi 

üçün əlverişli iqtisadi mühit formalaşmışdır. Belə ki, ixtira və kəşflərin praktiki proseslərdə gerçəkləşdi-

rilməsi üçün zəruri investisiya resurslarının cəlb edilməsi, istehsal proseslərinin səmərəli təşkili və bey-

nəlxalq elmi-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın səmərəli qurulması üçün texnoparklar çevik və işlək 

iqtisadi mexanizm kimi olduqca əlverişli fəaliyyət imkanına malikdir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın ən iri 

və səmərəli texnoparklarından biri olan “Silikon vadisi” texnoparkı 1951-ci ildə Kaliforniyada - Sten-

ford Universitetində yaradılmışdır. Burada dünya üzrə hesablama texnikası və kompüterlər istehsalının 

20 faizə qədəri reallaşdırılır. Bu texnoparkda dünya informatikasının konstruktor potensialının sənaye 

üzrə 15, konstruktor potensialı üzrə isə 30 faizi cəmlənmişdir. “Silikon vadisi” texnoparkında 7000-dən 

çox şirkət və kompaniya yüksək texnologiyaların işlənməsi, hazırlanması, istehsalata tətbiqi, rəqabətqa-

biliyyətli məhsulların istehsal və ixracı ilə bağlı məhsuldar fəaliyyət göstərir. Burada dünyanın 100-ə 

yaxın ən iri şirkət və kompaniyası özünün elm, texnologiya və istehsal mərkəzlərini - sahələrini açmış-

dır.  

1960-cı ildən texnopolislərin yaradılması ilə Yaponiya yüksək texnologiyaların işlənməsi, ha-

zırlanması və tətbiqi sahəsində dünyanın ən qabaqcıl mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Həmin dövrdə 

Yaponiya hökuməti iqtisadi siyasətində ən yüksək texnologiyaların işlənməsi və tətbiqinə mühüm yer 

verməyi strateji vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdi. Texnopolislər elmi və texniki yeniliklərin əldə edil-

məsi məqsədilə yüksək inkişaf etmiş istehsal, elm və təhsilin qarşılıqlı inteqrasiyası, sintezi əsasında 

formalaşmışdır. Dünya təcrübəsində texnopolislərin yaranması, formalaşması və inkişafı prosesləri bila-

vasitə Yaponiya ilə bağlıdır. Bu ölkədə texnopolislərdən uğurla istifadə etməklə, elm və texnikanın ən 

müasir texnologiyalar əsasında inkişafı təmin edilir. Kəşflərin və ixtiraların işlənməsinə, ən mürəkkəb 

cihazların, robotların və digər mütərəqqi qurğuların kəşfi və istehsalının təşkilinə nail olunur.  

Tsikuba texnopolisində 145 min nəfər çalışır və onların əksəriyyəti alim və tədqiqatçı, yüksək 

ixtisaslı mühəndislərdir. Bu texnopolisdə 3 universitet, kompüter texnologiyaları mərkəzi, bioelektroni-

ka və tibb üzrə tədqiqat müəssisələri, 420-dən çox tətbiq firma və kompaniya birgə fəaliyyət göstə-

rir. Böyük Britaniyada texniki təyinatlı və innovasiyaların tətbiqi proseslərini sürətləndirməyə imkan 

verən sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsində texnoparklardan geniş istifadə edilir. Kembric texnopar-

kında bu universitetin özü, 200-ə qədər tədqiqat institutu və 360-dan çox firma birlikdə məhsuldar elmi-

texniki fəaliyyətlə məşğul olur.  

Almaniya isə yüksək rəqabətqabiliyyətli maşınqayırma, kimya, əczaçılıq, qara metallurgiya, də-

qiq mexanika sənaye sahələrinin sürətli inkişafında sənaye parklarından - texnoparklardan uğurlu istifa-

dəyə nail olmuşdur. Əgər 1980-ci illərin əvvəllərində belə texnoparkların sayı Almaniyada bir neçə idi-

sə, 10 ildən sonra onların sayı 70-dən çox olmuşdur. Hazırda bu ölkədə texnoparkların ümumi sayı 120-

dən çoxdur.  

İqtisadi inkişaf etmiş ölkələr sırasında Çin xüsusilə fərqlənir və bu ölkə son 20 il ərzində ən sa-

bit iqtisadi inkişaf dinamikasına malik dövlət kimi dünya iqtisadiyyatında böyük nüfuz qazanmışdır. Bu 

ölkədə son illər dünyanın ən müasir inkişaf etmiş sənaye sahələri yaradılmışdır və həmin sahələrin ək-

səriyyətində yüksək texnologiyalar tətbiq olunmuşdur. Çinin iqtisadi inkişaf proseslərində sənaye və ix-

rac təyinatlı texnoparkların əhəmiyyəti olduqca böyükdür.  

Texnoparklara yatırılan sərmayələrin ümumi həcmi 100 milyard dollardan çox təşkil etmişdir, 

sənaye təyinatlı texniki parklardan və zonalardan ixracın orta illik həcmi 50 milyard dollardan artıqdır. 

Ümumilikdə Çində 130-a yaxın yüksək və yeni texnologiyaların işlənməsi və tətbiqi üzrə texnoparklar - 

sənaye zonaları fəaliyyət göstərir və onların yarısı mühüm dövlət əhəmiyyəti kəsb edir. Çin texnopark-

larında alim və mütəxəssislərin məhsuldar işləmələri üçün kompleks güzəştlər sistemi tətbiq edilmiş və 

bütün imkanlara malik iqtisadi mühit yaradılmışdır. Belə bir əlverişli şəraitdə ölkə alimlərinin ixtira və 

kəşflərinin, həmçinin elmi tədqiqatçıların əldə etdikləri nəticələrin praktiki-istehsal sahələrinə tətbiqi 

üçün az vaxt tələb olunur və məsrəflər azalır. Çinin texnoparklarında 20 minə yaxın elmi-tədqiqat, elmi-

tətbiqi, elmi-istehsal firma və müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu zonada onlarca təhsil mərkəzi, 130-dan 

çox elmi-tədqiqat müəssisəsi və laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Pekin texnoparkında işləyənlərin sayı 

100 min nəfərdən çoxdur.  
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Desire Moraes Zouain və Guilherme Ary Plonskinin 2015-ci ildə Elmi-texniki parklar haqqında 

yazdıqları “Şəhərin inkişafı üçün innovasiya laborotoriyalarına Braziliya yanaşması” adlı məqalədə tex-

noparkların yüksək səmərəliliyi barədə müəyyən əlverişli mühitin formalaşmasından bəhs edilir 5.  

Quruluş modellərinə görə texnoparklar ölkədən ölkəyə, hətta eyni ölkədəki texnoparklar biri di-

gərindən fərqlənirlər. 

Texnopark modellərini 5 qrupa bölmək olar: 

I. Dövlət əsaslı - texnoparkın quruluşunu birbaşa dövlət öz üzərinə götürür. 

II. Universitet əsaslı - Universitetlərin özləri ya da dövlət dəstəyi ilə qurduqları və idarə edərək 

faydalandıqları texnoparklardır. 

III. Özəl sektor əsasında - Universitetlər və maliyyə strukturu güclü olan firmalar tərəfindən 

əməkdaşlıqla qurulan texnoparklardır. 

IV. Yerli rəhbərliyə dayaq - böyük şəhərlərdə bölgənin iqtisadi inkişafı məqsədilə yerli rəhbər-

liklər tərəfindən qurulub dəstəklənən texnoparklardır. 

V. Qarışıq model - Dövlət və özəl sektorun birlikdə qurduğu texnoparklardır. 

Dünyada fəaliyyət göstərən 600-ə yaxın texnoparkların arasında arxitekturasına görə 3 model 

mövcuddur: 

Nöqtəvi model - maksimal kompakt kompozisiya və funksiyalardan ibarətdir. 

Kompleks model – böyük faiz yaşıllaşma və sosial ərazisi olan binalar və tikililər qrupu. Tərki-

bində və ya yaxınlığında universitet olan. 

Meqa (imkanlı) model – geniş funksiyaya (sosial, yaşayış, təhsil, istehsal və s.) malik, əraziyə 

görə nəhəng model. Universitetlərin ərazidə yerləşməsi. 

Beynəlxalq təcrübənin təhlilinə görə nöqtəvi texnopark - şəhərdə kiçik sahədə yerləşir. Adətən 

onu əhatə edən şəhər infrastrukturu yaxşı inkişaf etməlidir. Funksional quruluşun tərkibi əsas element 

qrupları ilə kifayətlənə bilər: kommunikasiya, elmi-tədris, təbiət-park, administrativ xidməti, işgüzar 

ofis və s. Nöqtəvi modelin əsas üstünlüyü kompaktlığıdır ki, bu da işçilərin üzvləri və ətrafda yerləşən 

universitet və ya elmi-tədqiqat institutları, tələbə, xidmət şirkətləri ilə intensiv əlaqə imkanı verir. Nöq-

təvi texnopark modeli bazası əsasında inkubator növ texnopark yayılmağa başlamışdır. Bu modelin ça-

tışmazlığı, həcminin kiçik olması, ərazi məhdudiyyəti və genişlənmə imkanının olmaması, inkişaf etmiş 

funksional quruluşun olmamasıdır.  

Kompleks texnopark - şəhərin tərkibində kifayət qədər sərbəst sahədə yerləşir. Ərazisində geniş 

funksiyalara malik bina və tikililərin yerləşməsinə, geniş-tam park zonasının salınmasına imkan verir. 

Texnoparkların kompleks modelində yaşıllaşmadan tam istifadə etmək mümkündür. Texnoparka tədris, 

administrativ və inkubator biznesi, laboratoriya-istehsalat zonaları aiddir. Hər 3-5 il orta ölçülü uyğun 

şəraitin təşkilini tələb edən şirkət yaradılır (paralel olaraq ərazi elmtutumlu şirkətlərin inkişafına təkan 

verən ərazilərlə (şirkətlərin texnologiyası və elmtutumlu məhsullarını təqdim etmək üçün ticarət-sərgi 

kompleksi, sosial obyektlər, satış və kommersiya obyektləri). 

Meqa texnopark - şəhərdən müəyyən məsafədə, ilkin infrastrukturu və kommunikasiyası olma-

yan ərazidə yerləşir. Ona görə də ərazidə çox elementləri “sıfırdan” başlamalıdır. Texnoparkın salınma-

sının ilkin mərhələsində müəyyən məsrəflər tələb etməsi, sonradan inkişaf üçün geniş ehtiyatlara malik 

olmasına şərait yaradır. Bura digər zonalar da daxil ola bilər. İstehsal-anbar obyektləri və loqistik 

kompleks zonası. Bu zona nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilməlidir. Bura tədqiqat-laboratoriya komp-

leksi, məlumat mərkəzləri, elektroenerji zonaları aid olur. Bu zona texnoparkla avtodayanacaq və labo-

ratoriya platforma sistemi ilə birləşən ofis binalarından ibarət olur. İdman-əyləncə mərkəzi, ticarət-sərgi 

mərkəzi, mehmanxana, orta şirkətlərin yerləşmə zonaları, sosial təminat təşkilatları, yaşayış zonası, el-

mi-tədris, mədəni və texnoparkın administrativ nüvə zonası (universitet, elmi-tədqiqat təşkilatı, müəllim 

və alimlərin yaşayış binaları, texnologiya muzeyi, kitabxana, mədəni mərkəz, banklar, administrativ və 

xidməti müəssisələr), konqress-mehmanxana, universal zal, biznes-inkubator, kiçik şirkətlər, işçilərin 

yaşayış yerləri və əhalinin xidmət sistemləri daxildir. 

Texnoparkın meqa modeli böyük şəhər tikinti formasıdır. Ona görə də ərazi müxtəlif qarşılıqlı 

əlaqəli funksiyalara malik zonalarla doldurulmalıdır. Meqa modelin inkişafı 20 ildən çox çəkə bilər, bu 

proses ərazinin ölçülərindən və artım dinamikasından asılıdır. Meqa modeldə inkişaf mərhələlərlə gedir. 
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Birinci mərhələ (50-70-ci illər), ikinci mərhələ (80-90-cı illər), üçüncü mərhələ (2000-ci ildən indiyə 

qədər) 6. 

Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş 

məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün xarici ölkələrin müsbət təcrübəsinin ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində 

ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının (UNIDO), Türkiyənin Türk 

Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsinin (TİKA) ekspertlərinin tövsiyələri nəzərə alınmaqla bu sahədə müvafiq 

təkliflər hazırlanmış, bir sıra ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycanla sıx strateji əməkdaşlıq əlaqələri olan qardaş Türkiyənin də əksər regionlarında 

texnoloji parkların və sənaye təyinatlı zonaların yaradılmasına önəm verilir. Türkiyə iqtisadiyyatının 

uğurlarının əldə edilməsində bu innovativ elm və sənaye komplekslərinin əhəmiyyəti az olmamışdır. 

Türkiyədə bu gün 30-a yaxın texnopark fəaliyyət göstərir, 10-a yaxını isə formalaşmaqdadır. 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və onun fəaliyyət istiqamətləri. İqtisadiyyatı inkişaf etmiş öl-

kələrin təcrübəsinə əsaslanaraq, ölkəmizin strateji inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən etmək olar. 

Bu istiqamətlərdə başlıca məqsəd ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliy-

yətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaradılması ilə qeyri-neft sektorunun davamlı in-

kişafını təmin etməkdir. Bunun üçün isə dövlət tərəfindən sahibkarlığı dəstəkləmək və əhalinin istehsal 

sahəsində məşğulluğunu artırmaqdır.  

Bu məqsədlə yaradılmış Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçiril-

məsi üçün zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik olan, müasir texnologiyaların tətbiqi 

yolu ilə rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalı və xidmətlər göstərilməsi məqsədləri üçün istifadə edi-

lən, sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə və inkişafına kömək edən ərazidir. Sənaye parkının ərazisində 

prioritet sənaye sahələri üzrə rəqabət qabiliyyətli məhsulların (işlərin, xidmətlərin) istehsalı və emalı 

müəssisələri yaradılır. 

Paytaxt Bakıdan 32,5 km məsafədə Sumqayıt şəhərində yerləşən və nəhəng infrastruktura malik 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi 508,14 hektar təşkil edir 7. 

Hal-hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 20 rezidenti var və bu rezidentlərin mövcud layi-

hələri üzrə sənaye parkına 3,3 milyard dollar investisiya qoyulmuş, həmçinin 8000-dən artıq daimi iş 

yeri yaradılmışdır. Parkın rezidentləri: “Azərtexnolayn” MMC, “SOCAR Polymer” MMC, “AzerFloat” 

QSC, “Aqrokimya Azərbaycan” MMC, “Alco” MMC, “STDC” MMC, “Azərxalça” ASC, “Azerbaijan 

Fibro Cement” MMC, “Baku Non Ferrous and Foundry Company” MMC, İnşaat Kimyəviləri Zavodu, 

“MST Engineering Services” MMC, “STP” MMC, “Tabaterra” QSC, SOCAR-ın Karbamid Zavodu 

,“Sumplast” MMC, “Labdisc Azərbaycan” QSC, “Nexus Labs” MMC və “Archi Glass” MMC, "Nexus-

Labs" MMC A və "Archi Glass" MMC-dir.  

Parkın sənaye zonasında kimya sənayesi, tikinti sənayesi və digər sənaye sahələri üzrə müəssi-

sələrin (rezidentlərinin) fəaliyyət göstərməsi üçün böyük imkanlar yaradılır. Burada müxtəlif istiqamət-

lər üzrə peşə təhsili verən Peşə Tədris Mərkəzi fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında inzibati binanın, laboratoriyaların, texniki peşə məktəbinin, 

işçilər və tələbələr üçün yataqxana binasının, sərgi-konfrans və logistika mərkəzlərinin, gömrük, tibb, 

dəmir yolu və yanğınsöndürmə məntəqələrinin, anbarların, yükləmə-boşaltma mərkəzlərinin və digər 

obyektlərin yaradılması işləri davam etdirilir. 

Aşağıdakı diaqramdan məlum olduğu kimi, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 2013-cü ildən 60 

mln. dollardan başlayaraq investisiya qoyuluşunun artım dinamikası 2019-cu ildə 3300 mln. dollar təş-

kil etmişdir (diaqram 1). 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentliyi sayəsində fəaliyyət göstərən işçilərin 

dinamikasına nəzər yetirdikdə, onların sayının 8000 nəfər olduğu müşahidə olunur. Bu da məşğulluğun 

azaldılması tendensiyasına müsbət təsir göstərən amildir (diaqram 2) . 

Zəyəm Texnologiyalar Parkı da fəaliyyətini günün tələbləri səviyyəsində həyata keçirir. Müasir 

tipli istixana konstruksiyaları, istixana nəmləndirmə sistemi, damcılama üsulu ilə müasir suvarma ava-

danlıqları, isitmə qazan və kollektorlarının istehsalı və quraşdırılması üzrə ixtisaslaşan texnologiyalar 

parkı nəinki respublikamızın, o cümlədən regionun ən perspektivli müəssisələrindəndir. 
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“Şəmkir Aqropark” bir və ya bir neçə növ kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və 

marketinqi ilə əlaqədar fəaliyyətlərin vahid istehsal məkanında, bir ərazidə kombinasiya olunmuş təsər-

rüfatçılıq subyektidir. Eyni zamanda, Şəmkir Aqroparkla “Zəyəm Texnologiyalar Parkı” arasında işgü-

zar münasibətlərin yaradılması və fermerlər üçün istixana konstruksiyalarının, damcılama və çiləmə 

üsulu ilə müasir suvarma avadanlıqlarının istehsalı və quraşdırılması həyata keçiriləcək 8. 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının re-

zidentlərinin avadanlıq idxalı 2014-2019-cu 

illərdə 1,3 milyard manat olmuşdur ki, buna 

görə də onların xeyrinə, ƏDV və gömrük rü-

sumlarına 353 milyon manat qənaət edilmiş-

dir. Bu da parkın nəzdində fəaliyyət göstərən 

sahibkarlara stimullaşdırıcı təsir göstərir 

(diaqram 3). 

 “Azərtexnolayn” MMC-nin 

strateji fəaliyyət istiqamətləri. "Azərtex-

nolayn" MMC şirkəti 23 sentyabr 2013-cü 

ildən Sumqayıt Kimya Sənaye parkında 23,63 

hektar ərazidə rezident kimi qeydiyyata 

alınmış və 2015-ci ildən fəaliyyətə 

başlamışdır. Müəssisəyə tətbiq edilən 

investisiyanın həcmi 103 milyon ABŞ dollar 

təşkil edir. Etilen, polietilen (HDPE), 

polipropilen (PP), yüksək keyfiyyətli polad 

təbəqələr, çuqun, müxtəlif tipli boyalar və s. 

xammalından istifadə etməklə, polad və 

polietilen borular, xüsusi təyinatlı iri diametrli 

qofralı polietilen borular, mexaniki və 

hidrotexniki avadanlıqlar istehsal edir. Burada 

Türkiyə, Almaniya və Çin texnologiyasından 

istifadə olunur. İllik istehsal həcmi 75000 ton 

müxtəlif diametrli polad və polietilen borular, 

6000 ton xüsusi təyinatlı iri diametrli qofralı 

polietilen borular, 650 ton mexaniki 

avadanlıqlar və 38000 ədəd hidrotexniki 

avadanlıqlar olmaqla, ölkənin idxaldan 

asılılığının azalmasına və ixrac potensialının 

güclənməsinə xidmət edir. 800 işçinin 

fəaliyyətilə bu müəssisədə istehsal olunan 

məhsullar həm daxili bazara, həm də Türkiyə, 

MDB və digər ölkələrə ixrac  edilir 9. 

Sumqayıt Kimya Sənaye parkına 

daxil olan “Azərtexnolayn” MMC-nin son 

illər üzrə istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin 

dinamikası əsasında onun strateji inkişafını 

proqnozlaşdırmaq olar. 

Bu məqsədlə qeyri-səlis riyaziyyatın elementlərindən istifadə edək.  

I bölmə. Fazifikasiya proseduru. Verilmiş iqtisadi göstəricilərə uyğun (hər bir ədəd üçün) 

onun sol və sağ qeyri-səlislik əmsalları təyin edilir (ekspert rəyinə əsasən). 

Məsələn: x = 5, aralıq x = [5, 3, 6]. Yəni hər bir ilkin ədəd amodal qeyri-səlis ədədlə göstərilir 

(şəkil). 

Beləliklə, hər bir ilkin ədəd amodal qeyri-səlis ədədlə göstərilir. 

Diaqram 1 

 
 

Diaqram 2 

 
 

Diaqram 3 

 
 Cəmi avadanlıq idxalı: 1,3 milyard manat. Cəmi qənaət: 353 

milyon manat. 

 



Texnoparkların və sənaye parklarının yaradılmasının Azərbaycanın makroiqtisadi inkişafinda rolunun tədqiqi 

113 

II bölmə. Xətti reqressiya asılılığı və onun qeyri-səlis ədədlərlə ifadəsi. Fərz edək ki, bu 

asılılıq aşağıdakı kimidir :  

Y=  +    +     +     . 

Burada           qeyri-səlis ədədlərdir və bu ədədlər I bölməyə uyğun olaraq müəyyən olunur.  

Burada qeyd etmək lazımdır ki, səlis ədədlər üçün mövcud olan reqressiya analizinin 

münasibətlərində    əmsallarının qeyri-səlislik mühitində 

hesablanması üçün qeyri-səlis cədvəl qiymətləri emal 

proseduruna daxil edilir və nəticədə qeyri-səlis    

qiymətləri təyin edilir. 

Qeyri-səlisliyin ifadə edilməsində adi qeyri-səlis 

ədədlər və (L–R)-tipli amodal qeyri-səlis ədədlərin istifadə 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur 10, 11. 

   əmsallarının hesablanması qeyri-səlis ədədlər 

üzərində aparılan əməliyyatlar kimi realizə edilmişdir 12, 

13,14. 

Hesablanma nəticəsində əmsalları qeyri-səlis 

ədədlərlə ifadə edilmiş qeyri-səlis reqressiya modeli 

alınmışdır. Həmin modeldə iqtisadi göstəricilərin dəyişməsinin dinamikası   -ni xarakterizə edən qeyri-

səlis ədədlərdə öz əksini tapmışdır və beləliklə hər hansı bir qeyri-səlis xarakteristikanın dəyişməsi son 

nəticədə reqressiya qiymətinin uyğun dəyişməsinə gətirildiyi müşahidə olunmuşdur. 

İndi isə bu mülahizələri “Azərtexnolayn” MMC-nin strateji fəaliyyət istiqamətlərinin 

qiymətləndirilməsinə tətbiq edək. 

Məlumdur ki, müəssisənin illər üzrə iqtisadi göstəriciləri dəyişən dinamika üzrədir (bax cədvəl). 

Buna görə də yuxarıda göstərilmiş qaydada qeyri-səlis hesab əməllərindən istifadə edilməsi sənaye 

müəssisəsinin iqtisadi inkişafının dəyişməsi dinamikasını daha dəqiq qiymətləndirməyə səbəb olar. 

Yəni, göstəricilərin dəyişməsində amodal qeyri-səlis ədədlərdən istifadə etməklə hər bir göstəricini 

qeyri-səlis ədədə gətirmək olar. Belə ki, hər bir göstəricinin qeyri-səlis ədədi uyğun olaraq [        ] 
olar. Burada i - göstəricilərin sayı,    - göstəricilərin sol qiyməti,   - aralıq qiyməti,   - göstəricilərin 

sağ qiyməti, bi - aralıq qiyməti hesab edilir.  

Əgər müəssisənin istehsal göstəricilərini (məsələn, realizə olunmuş məhsul, əmtəəlik məhsul, 

mənfəət, istehsal gücü və s.) strateji qiymətləndirilməsini aparsaq, onda buna uyğun trend funksiyası 

aşağıdakı kimi olar: 

               (1) 

Burada    (i=    ̅̅ ̅̅̅) müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin illər üzrə statistik qiymətləridir 

(müəssisə tərəfindən verilmişdir). Bu qiymətləri qeyri-səlis ədədlər [        ] ilə ifadə edək. Buna 

uyğun y göstəricisinin (strateji hədəfin-məqsədin) dəyişməsi də ai
*
, bi

*
, ci

*
 qeyri-səlis ədədlər üzrə 

olur. Bu məqsədlə qeyri-səlis ədədlərdən istifadə etməklə müəssisənin strateji hədəfini-məqsədini 

proqnozlaşdırmaq olar. Cədvəlin göstəricisindən istifadə etməklə bu göstəricilər arasında korrelyasiya 

asılılığını qurmaq olar: 

                                                                  (2) 

Burada   -iqtisadi göstəricilər olub və onun qiymətləri [        ] qeyri-səlis ədədlərdir. Yəni 

    [         ] olur.    (i =    ̅̅ ̅̅̅) - reqressiya əmsalları olub, qeyri-səlis ədədlərdir. (  -nin dəyişmə 

intervalına uyğun), y - isə “məqsəd” göstəricisi olub, [         ] reqressiya əmsallarına uyğun qeyri-

səlis qiymətləndirilir. Yəni, yai
*
, bi

*
, ci

*
. 

Yuxarıdakı mühakiməyə əsaslanaraq “Azərtexnolayn” MMC- nin son üç il üzrə istehsal-

təsərrüfat göstəricilərindən istifadə etməklə (сədvəl) onun strateji fəaliyyətinin proqnoz göstəricilərini 

hesablayaq 15. Cədvəlin göstəriciləri və “Azərtexnolayn” MMC-nin göstəricilərinin dəyişmə 

intervalları əsasında reqresiya modelini tətbiq etsək, aşağıdakı qeyri-səlis reqresiya modelinin 

əmsallarını almış olarıq: 

  =[4; 3; 6];   =[-0,3; -0,6; -0,1];   = [0,6; 0,4; 0,8] 

  

 
Şəkil. Amodal qeyri-səlis ədədlərin qrafiki 
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Cədvəl  

“Azərtexnolayn” MMC-nin realizə olunmuş məhsulun həcminə təsir edən göstəricilər 

arasında korrelyasiya əlaqəsi 
Göstəricilər Ölçü vahidi  İllər  

  2016 2017 2018 

Realizə olunmuş məhsulun həcmi (Y) min.manat 104,1 119,0 137,2 

Dəyişmə intervalı(   
*
,   

**
,      ) min.manat [104; 70; 138] [119; 80; 158] [137; 90; 184] 

Əmtəəlik məhsulun maya dəyəri (   ) min.manat 89,8 110,3 142,8 

Dəyişmə intervalı(   
*
,   

**
,     ) min.manat [89; 50; 125] [110; 60; 161] [142; 80; 206] 

Orta aylıq əmək haqqı (  ) min.manat 0,73 0,76 0,81 

Dəyişmə intervalı (  
*
,  

**
,   ***) min.manat [0,7; 0,3; 1,2] [0,7; 0,4; 1,4] [0,8; 0,5; 17] 

 

Bu əmsalları (2) - də yerinə yazsaq, onda aşağıdakı qeyri-səlis reqresiya asılılığını alarıq: 

 y = [4; 3; 6] + [-0,3; -0,6; -0,1]  + [0,6; 0,4; 0,8]    .                (3) 

3.3 modelinin adekvatlığının yoxlanılmasında cəm korrelyasiya əmsalı (R), determinasiya 

əmsalı (  ), Fişer əmsalı (F), Styudent əmsalı (  ), səhvin orta aproksimasiya əmsalından (E) istifadə 

edilmişdir. Hesablama nəticəsində R=0,972 (bunun qiyməti=0,7 olanda korrelyasiya asılılığı 

yüksəkdir); F=4,3 (bunun kritik qiyməti = 2,22);        ;          (kritik qiyməti = 2,08); E=3,4 

(bu iqtisadi məsələlər üçün qəbul edilir) olmuşdur. 

(3) asılılığı “Azərtexnolayn” MMC-nin strateji inkişafı üçün aşağıdakı proqnoz mülahizələri 

söyləməyə əsas verir: 

1. Əmtəəlik məhsulun maya dəyərinin 1% artması realizə olunmuş məhsulun həcminin  [0,3; -

0,6; -0,1] % intervalında azalmasına səbəb olar; 

2. Orta aylıq əmək haqqının 1% artması realizə olunmuş məhsulun [0,6; 0,4; 0,8] % 

intervalında artmasına gətirib çıxarar; 

3. Digər iqtisadi göstəricilərin (cədvəldə göstərilməyən) 1% artması realizə olunmuş məhsulun 

[4; 3; 6] % intervalında artmasına səbəb olar . 

Təklif edilmiş qeyri-səlis ekonometrik modeldən belə nəticəyə gəlmək olur ki, “Azərtexnolayn” 

MMC-nin rəqabətədavamlı inkişafında aparıcı rola malik olan ən mühüm amillərdən biri milli 

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri arasında əlaqələndirmə proseslərinin düzgün qurulması ilə bağlıdır. 

Belə ki, sahələrarası əlaqələndirmənin düzgün qurulması MMC-nin səmərəli işləməsini, yəni onun 

innovativ fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəldər, texnoloji istehsal bazasının yaxşılaşdırılmasına gətirib 

çıxarar, sahədə yeni texnika və texnologiyanın, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin istifadəsinə 

şərait yaradar. Bütün bunlar isə ölkəmizin mikroiqtisadi inkişafı ilə yanaşı, onun makroiqtisadi 

inkişafına səbəb olar. 

Aparılmış tədqiqatın nəticəsi olaraq Sənaye Parklarında və Texnoparkların inkişafı üçün 

bir sıra tövsiyələr təklif olunur: 

- texnoparklarda Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının yaradılması; 

- dünya sənaye liderləri ilə şəbəkənin qurulması; 

- dünyanın böyük vençur firmaları və korporativ müəssisələri ilə əlaqələrin qurulması; 

- Sənaye Parklarına və Texnoparklara alim və tədqiqatçı, yüksək ixtisaslı mühəndislərin cəlb 

edilməsi; 

- alim və mütəxəssislərin məhsuldar işləmələri üçün əlverişli şəraitin, kompleks güzəştlər 

sisteminin tətbiq edilməsi (tam sosial-iqtisadi mühitin yaradılması) və s. 

- istehsal-anbar obyektləri və loqistik kompleks zonaların yaradılması və nəqliyyat vasitələri 

ilə təmin edilməsi; 

- idman-əyləncə mərkəzi, ticarət-sərgi mərkəzi, mehmanxana, orta şirkətlərin yerləşmə 

zonaları, sosial təminat təşkilatları, yaşayış zonası, elmi-tədris, mədəni və texnoparkın 

administrativ nüvə zonası (universitet, elmi-tədqiqat təşkilatı, müəllim və alimlərin yaşayış 

binaları, texnologiya muzeyi, kitabxana, mədəni mərkəz, banklar, administrativ və xidməti 

müəssisələr), işçilərin yaşayış yerlərinin təmin edilməsi. 
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Nəticə. Ölkədə fəaliyyət göstərən texnoparklar və sənaye parkları Azərbaycanın müasir modeli 

olaraq dövlət tərəfindən tam istehsal infrastrukturu ilə təmin edilmişdir. Bu müəssisələrə 

investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsilə məşğulluğun müəyyən qismi həll edilmiş, 

idxal azaldılmış, ixrac potensialı isə artırılmışdır. Təbii ki, bu məqsədə nail olmaq üçün xarici ölkələrin 

müsbət təcrübəsindən istifadə edilir ki, bu da makroiqtisadi artıma səbəb olur. 

Respublikamızda yeni start verilmiş sənaye və texnoparkların tam normal formalaşması üçün 

müəyyən problemlər də mövcuddur. Bu problemlərin həlli üçün populyar modern texnoparklarda 

olduğu kimi ərazidə uşaq bağçaları, məktəblər, universitetlər, elmi-tədqiqat institutları, bir sözlə, tam 

sosial-infrastruktur təminatın olması vacib amildir. Hələ ki, bu təminat olmadığı üçün yüksək 

potensiallı fəaliyyət ləngiyə bilər.  

Sənaye Parkları və Texnoparklar şəhərlərin, bölgələrin və millətlərin bilik iqtisadiyyatına, 

texnoloji güclənməsinə və inteqrasiyasına kömək edən yeni çağırışlara uyğun inkişaf deməkdir. Bu 

barədə araşdırmalar, demək olar ki, azdır. Braziliyada aparılmış araşdırmalardan məlum olur ki, fərqli 

perspektivli kiçik, orta və böyük şirkətlərdə, yerli, milli və beynəlxalq səviyyələrdə tələb olunan ən 

vacib təşəbbüslərdən hesab olunan hədəflər, Sənaye Parkları və Texnoparklar, universitetlər, Elmi-

Tədqiqat İnstitutları, şirkətlər və bazarlar arasında bilik və texnologiya axınını idarə edir və 

stimullaşdırır. Texnoparklarda fəaliyyət göstərən sahibkarlara yüksək əlavə dəyər xidmətləri və 

imkanları yaradılır ki, bununla da onlar ABŞ-da TechDay-da (texnoloji gün sərgisi) iştirak etməklə 

aşağıdakı imkanları əldə edirlər: 

- Ən yeni texnologiyalardan istifadə etmək, startapları kəşf etmək; 

- Yeni məhsul və texnologiyaların canlı nümayişlərini təqdim etmək; 

- Fireside Çatlar vasitəsilə aparıcı texnologiya markalarının məlumatlarını əldə etmək; 

- Ən yaxşı proqramların yaradıcılarına əlverişli şəraitin yaradılması; 

- Texnoloji ekosistemə maraq göstərən həmfikirlərin birliyinə qoşulmaq; 

- Fikirləri irəli sürmək üçün sənayenin liderləri ilə şəbəkə qurmaq; 

- Yeni tərəfdaşlıq və iş imkanlarını kəşf etmək; 

- Təcrübəli investorlarla, tanınmış mətbuat üzvləri ilə, şirkətlərlə və ən yaxşı istedadlı 

şəxslərlə əlaqə qurmaq; 

- Karyera yolunu dəyişdirib, yeni iş yeri tapmaq. 

- Sərgi iştirakçılarının 45%-dən çoxunun işə qəbul olunması və iştirakçıların 30%-nin yeni 

karyera imkanları əldə etməsi. 

TechDayda iştirak edənlər 80% ən son texnika və texnologiyanı fəaliyyətdə görmək şansı əldə 

edirlər və öz şirkələrində tətbiq edəcək yenilikləri izləmək üçün yeni bir platforma tapırlar. Bir çox 

kreativ əlverişli nüansların, uğurlu sahibkarlarla görüşlərin, potensial tərəfdaşlığın qurulması və 

dünyanın ən yenilikçi texnologiyalarının tapılması şansı əldə olunur. 

TechDay bazarlarda inqilaba hazırlaşan şirkətləri axtarmaq üçün dünyanın hər yerindən 

investorları cəlb edir, dünyanın ən böyük vençur firmalar və korporativ müəssisələrlə birgə çalışmaq 

fürsəti əldə olunur. 
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РОЛЬ ТЕХНОПАРКОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Г.С. СУЛЕЙМАНОВ, С.В. ИБРАГИМОВА 

 

Создание в нашей стране технопарков и промышленных парков – это основные цели, которые были 

поставлены для создания современной модели экномического развития Азербайджана. Эти предприятия, 

формируемые государством с обеспечением полной производственной инфраструктуры, включают в себя 

привлечение инвестиций и современных технологий, решают определѐнную часть проблем занятости, снижают 

импорт и повыщают экспортный потенциал. 

Для достижения поставленной цели при выполнении определенных задач осуществляются последовательные 

меры по внедрению позитивного опыта зарубежных стран, повышающие экономическую эффективность. 

Предпринимателям, работающим в технопарках, предоставляются услуги и возможности с высокой добавленной 

стоимостью, и они получают множество возможностей участвовать в TechDay в Соединенных Штатах: использовать 

новейшие технологии, открывать стартапы, демонстрировать новые продукты и технологии, получить доступ к сети 

единомышленников, заинтересованных в технологической экосистеме, общаться с лидерами отрасли для 

продвижения идей, открывать новые партнерские отношения и возможности для бизнеса. 

С этой целью с использованием последних за истекшие три года показателей ООО «Азертехнолайн», 

входящего в Сумгайытский химический промышленный парк, в статье рассчитаны прогнозные показатели его 

стратегической деятельности. Предложены модели по повышению производственной мощности предприятия, в том 

числе модели регрессии на основе показателей ООО «Азертехнолайн». Для оценки адекватности предложенных 

моделей использованы амодальные нечеткие числа с учетом их операционных характеристик с целью эффективной 

оценки динамики изменения экономического развития предприятия.  
 

Ключевые слова: технологическое развитие, амодальные нечеткие расчетные операции, промышленные 

парки, технопарки, эффективность национальных расходов, производственная мощность предприятия, малое 

научно-ёмкое предпринимательство. 

 

INVESTIGATION OF THE ROLE OF CREATING TECHNOLOGY PARKS AND INDUSTRIAL PARKS 

IN THE MACROECONOMIC DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN 
 

Q.S. SULEYMANOV, S.V. IBRAHIMOVA  
 

The establishment of techno parks and industrial parks in the country is one of the main targets posed as a modern 

model of economic development of Azerbaijan. Established by the state provision of full production infrastructure these enter-

prises involve attracting investments and modern technologies, addressing some unemployment issues, reducing imports, and 

increasing export potential. 

An increase in economic efficiency is achieved through carrying out consistent measures to apply the positive experi-

ence of foreign countries while performing certain tasks to achieve the goals. Entrepreneurs operating in techno parks are 

provided with high valued services and opportunities, and they get many opportunities to participate in TechDay in the United 

States: using cutting edge technologies, discover startups, present live demonstrations of new products and technologies, join a 

network of like-minded people interested in technological ecosystems, network with industry leaders to promote ideas, explor-

ing new partnerships and business opportunities. 

To this end, the article suggests forecasts for strategic development indicators of “Azertexnolayn” LLC using indica-

tors for the last three years, which is included in Sumgait Chemical Industrial Park. Forecasts on the increase in the production 

capacity of the enterprise using a regression model based on a set of indicators of LLC "Azertechnoline" are proposed. For the 

adequacy of these forecast models, amodal fuzzy accounting operations were used and the dynamics of changes in the econom-

ic development of the enterprise more accurately evaluated. 

 

Key words: diversification of the national economy, technological development, fuzzy mathematics, industrial parks, 

technology parks, national cost efficiency, small knowledge-intensive business. 
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ÇAY AXIMLARININ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ OLUNMASI ÜÇÜN  

ELMİ-TEXNİKİ TƏDBİRLƏRİN HAZIRLANMASI 
 

İ.A. ƏYYUBOV1 
 

 

Məqalədə Daşağılçayın su ehtiyatlarından istifadənin hazırkı durumu araşdırılmış, hidroloji xarakteristikası təhlil 

edilmişdir. Əsas diqqət çayın qış axımından səmərəli istifadə olunmasına yönəlmişdir. Məqalədə çayın hidroloji rejiminə geniş 

şəkildə yer verilmişdir. Hazırda Daşağılçay hövzəsinin yeraltı su ehtiyatından geniş şəkildə istifadə olunur. Yeraltı suların 

mövcud vəziyyəti 2011-2015-ci illərdə 5 müşahidə quyusunda aparılmış monitorinqin nəticələrinə görə təhlil edilmişdir. 

Təhlillər göstərmişdir ki, 5 il ərzində hövzədə yeraltı su ehtiyatının istismarı nəticəsində suların səviyyəsi aşağı enmişdir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, tədqiqat ərazisində ekoloji tarazlığın qorunması və yeraltı suların səviyyəsinin artırılması üçün 

elmi-texniki tədbirlərin hazırlanması məsələlərinə baxılmışdır. Məqalədə əsasən Daşağılçayın su ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə etməklə, məcradan kənarda kaskad şəklində kiçik həcmli infitrasiya hovuzlarının və şaquli drenaj quyularının 

yaradılması təklif edilmişdir.  
 

Açar sözlər: su ehtiyatları, çayların axımı, içməli su, buxarlanma, təbii axım, yağış suları, səmərəli istifadə, ekoloji 

problemlər. 
 

 

Giriş. Tədqiqat apardığımız ərazi – Azərbaycan Respublikasının Böyük Qafqaz dağlarının 3000-

4000 m yüksəkliklərində formalaşan bir sıra bulaq və yerüstü suların birləşməsindən əmələ gələn 

Daşağılçay çayıdır. Daşağılçay Oğuz rayonunun Muxas kəndi yaxınlığında dağların arasından çıxaraq 

geniş ərazidə gətirmə konusu yaradır. 

Daşağılçayın hövzəsinin yuxarı hissəsində, 700-4000 m-dək yüksəkliyi olan Böyük Qafqaz dağ 

silsiləsində qışı rütubətli keçən soyuq iqlim və dağlıq tundra iqlim tipləri hakimdir. Çay hövzəsinin 

aşağı hissəsində, Qanıx-Əyriçay vadisində yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti iqlim tipləri 

mövcuddur. İl ərzində səth örtüyündən 400-800 mm mümkün buxarlanma gedir. Ərazidə 400-800 m 

yüksəklikdə illik yağıntının miqdarı 600-900 mm olduğu halda, orta və yüksək dağlıq zonasında 1200-

1400 mm-ə qədər artır [1, 2]. Çayın hidromorfometrik parametrləri haqqında məlumatlar cədvəl 1-də 

verilmişdir. 

Cədvəl 1 

Daşağılçayın əsas hidromorfometrik göstəriciləri 

Hövzənin orta  

eni, km 

Çayın orta  

meylliyi, ‰ 

Orta çoxillik  

su sərfi, m
3
/s 

Orta 

bulanıq- 

lıq, q/m
3 

Hövzənin  

sahəsi, km
2 

Çayın  

uzunluğu, 

km 

1.5 21.3 2.94 1400 120 46 

 

Daşağılçayın Baş Daşağıl kəndi yanındakı ölçü məntəqəsinin məlumatlarına əsasən orta çoxillik 

su sərfi 2,94 m
3
/s-dir. Ən böyük su sərfi 24 iyul 1985-ci ildə 93.0 m

3
/s müşahidə olunmuşdur. Çayda 

gətirmələrin maksimal sərfi (50-70%-i) may-iyun ayında müşahidə edilir (cədvəl 2) 3. 

İqlimin əsas elementlərinin (havanın temperaturu, atmosfer yağıntıları və buxarlanma) 

xarakteristikası Oğuz meteoroloji stansiyasının müşahidələrinə əsasən verilmişdir (cədvəl 3) 
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Cədvəl 2 

Daşağılçayda 1991-2015-ci illər ərzində orta aylıq su sərfinin paylanması 

Parametrlər 
Aylar Orta 

illik I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q, m
3
/s  2.40 1.60 1.90 3.86 4.78 4.49 3.48 3.11 3.18 2.70 2.10 1.70 2.94 

 

Cədvəl 3 

Oğuz məntəqəsində havanın orta illik temperaturun və yağıntıların  

1961-2015-ci illər ərzində paylanması, t
0
С 

Göstəricilər 
Aylar 

Orta 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T, 
0
C 0,4 1,3 5,0 11,4 16,1 20,5 23,8 23,1 18,9 12,6 7,0 2,4 11.9 

Yağıntı, mm 44 45 64 85 101 106 86 56 71 77 82 59 876 

Buxarlanma, mm 25 31 52 80 110 125 151 150 115 85 65 41 750 

 

Mövzunun aktuallığı: Azərbaycanda ən bol yeraltı su ehtiyatlarına malik Qanıx-Əyriçay 

vadisinin yeraltı sularından Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrinin su təchizatında istifadə 

edilməsi ilə bağlı 2007-2010-cu illərdə layihə işləri həyata keçirilmişdir. Bu ərazidəki yeraltı su 

ehtiyatından istifadə etmək məqsədi ilə uzunluğu 252 km, diametri 2000 mm, məhsuldarlığı 5 m
3
/s olan 

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri tikilərək 2010-cu ildə istifadəyə verilmişdir. Həmin kəmərin suqəbuledici 

qurğular kompleksi əsasən Daşağılçay, Xalxalçay və Oğuzçayın gətirmə konuslarında yerləşmişdir 4.  

Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin sugötürücü quyularının sxematik planı şəkil 1-də verilmişdir. 

Tədqiqat ərazisində yeraltı suların mövcud vəziyyəti 2011-2015-ci illərdə 5 müşahidə quyusunda 

aparılmış monitorinqin nəticələrinə görə təhlil edilmişdir. Təhlillərin nəticələri göstərmişdir ki, 5 il 

ərzində yeraltı suların səviyyəsi 10-15 m aşağı enmişdir 4. 

İşin məqsədi. Tədqiqat işində əsas məqsədimiz çayın su axımından səmərəli istifadə etməklə, 

yeraltı suların ehtiyatının qismən artırılmasıdır. 

Məsələnin həlli. Daşağılçayın su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə, yeraltı suların 

ehtiyatının qismən artırılması üçün məcradan kənarda kiçik həcmli infitrasiya hovuzlarının və şaquli 

drenaj quyularının yaradılması nəzərdən keçirilmişdir. Belə ki, Daşağılçayın gətirmə konusu sahəsi 

daxilində çayın qollarından kənarda 

kiçik həcmli infiltirasiya hovuzla-

rının yaradılmasının texniki əsalan-

dırılması aparılmışdır. Aparılmış 

ilkin araşdırmalar göstərir ki, 

Daşağılçayın hidroloji parametrləri 

infiltrasiya hovuzlarının tikilməsinə 

imkan verir. Belə ki, Daşağılçayın su 

axımından qış aylarında suvarmada 

istifadə olunmur və çay suları səmə-

rəsiz axıb gedir. Çayın axımının bir 

hissəsinin təxminən 6 ay müddətində 

(oktyabr-mart aylarında) nəzərdə 

tutulan infiltrasiya hovuzlarına 

yönəldilməsi təklif olunur. Bu həm 

iqtisadi, həm də ekoloji cəhətdən 

uyğun hesab olunur (şəkil 1). 

Təklif etdiyimiz kiçik həcmli 

infiltrasiya hovuzlarına çaydan 

suyun götürülməsinin və istismarının 

aşağıdakı kimi aparılması tövsiyə 

edilir. 

 
Şəkil 1. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin sugötürücü quyularının və  

təklif edilən infiltrasiya hovuzları ilə şaquli drenaj quyularının sxematik planı 
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Nəzərdə tutulan hovuzlardan və şaquli drenaj quyularından yeraltına infiltrasiya olunan suyun 

uzunmüddətli getməsini təmin etmək üçün bu hovuzlara çaydan suyun əsasən bulanıqlığının az olduğu 

(oktyabr-mart aylarında) dövrdə yığılması təklif edilir. İlkin olaraq Daşağılçayın su axımının bir hissəsi 

qış aylarında kanal vasitəsilə birinci lil çökdürücü hovuza axıdılacaqdır.  

Burada məqsəd suyun tərkibindəki lillərin çökdürülməsi və maksimum durulma effektinin təmin 

olunmasıdır. Bundan sonra duruldulmuş su boru vasitəsilə infiltrasiya hovuzlarına, sonra isə şaquli 

drenaj quyularına axıdılacaqdır. Qidalandırıcı şaquli drenaj quyularına daxil ola biləcək iri hissəciklərin, 

zibil və daş parçalarının daxil olmasının qarşısının alınması üçün quyuların hermetikliyi (mühafizə 

örtüyü) təmin olunmalıdır. Bu isə qidalandırıcı şaquli drenaj quyularında infiltrasiyanın sürətinin stabil 

qalmasına və daha uzun müddət istismarına imkan verəcəkdir. 

Beləliklə, qış fəslində Daşağılçaydan götürülən su lil çökdürücü hovuzda durulduqdan sonra, 

kanal vasitəsilə şaquli drenaj quyularına yönəldilə bilər. Tədqiqat ərazisində təklif edilən lil çökdürücü 

hovuzun və şaquli drenaj quyularının hidravliki parametrləri və hidroloji səciyyəsi aşağıdakı kimi 

əsaslandırılmışdır. Cədvəl 2-nin məlumatlarına əsasən Daşağılçayda oktyabr-mart aylarında suyun orta 

çoxillik sərfi Q=2.1 m
3
/s təşkil edir (cədvəl 4). Bu isə həmin dövr ərzində ekoloji axımı qorumaqla, 

çaydan təxminən Q = 1.5 m
3
/s su götürməyə imkan verir. 

Cədvəl 4 

Daşağılçayın 1961-2015-ci illər ərzində orta çoxillik sərfi, m
3
/s 

Çaylar və məntəqə X XI XII I II III Orta illik 

Daşağılçay-Başdaşağıl 2.7 2.1 1.7 2.2 1.8 1.9 2.1 

Q = 1.5 m
3
/s çaydan su 

götürdükdən sonra 
1.2 0.6 0.2 0.7 0.3 0.4 0.6 

 

Daşağılçaydan infiltrasiya hovuzuna 6 ay ərzində daxil olan suyun həcmi Q=1.5 m
3
/s su sərfinə 

əsasən aşağıdakı kimi olacaqdır: 

Waxım = Q  T = 1,5  6  30  86400 = 23.3 mln.m
3 

 

Çaydan götürülən su kanal vasitəsilə birinci lil çökdürücü hovuza axıdıldığı zaman burada, 6 ay 

istismar müddətində çökən lil gətirmələrinin həcmi təyin edilmişdir. Daşağılçayın hidroloji müşahidə 

məlumatlarına əsasən həmin dövrdə çayda gətirmələr sərfinin orta qiyməti 0.15 kq/s-dir (cədvəl 5).  

 

Cədvəl 5 

Daşağılçayında orta çoxillik gətirmələr sərfi, kq/s 

Aylar 
Orta  

I II III X XI XII 

0.1 0.12 0.24 0.21 0.14 0.1 0.15 

 

Beləliklə, 6 ay (oktyabr-mart aylarında) azsulu dövrdə birinci lil çökdürücü hovuzda çökəcək 

lillərin həcmi (1) ifadəsinə əsasən aşağıdakı kimi olacaqdır 5. 

 

Wölü = 
    

    
 
                

    
 = 1460.0 m

3
                                (1) 

 

Burada,  Wölü - infiltrasiya hovuzunun ölü (lillənmə) həcmi, m
3
; T   - infiltrasiya hovuzunun xidmət 

müddəti (6 ay); lil – lilin həcm çəkisi, kq/m
3
; V –  hovuza daxil olan lilin sərfi, kq/s. 

Lil çökdürücü hovuzda çökəcək lillərin həcmi təxmini olaraq onun xidmət müddəti üçün 1460.0 

m
3
 təşkil edir. Çökdürücü hovuzun həcmi təxminən 12000 m

3
, eni b=16m, uzunluğu L = 250 m, 

dərinliyi isə h=3.5m olmaqla tikilməsi təklif edilir (şəkil 2).  
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Beləliklə, həcmi W=12000 m
3
 olan hovuza daxil olan suyun hərəkət sürətini hesablayaq. 

Hovuzda axının canlı en kəsik sahəsi  = 163=48m
2 
olacaqdır. Bunu nəzərə alaraq, suyun axın sürətini 

(2) ifadəsinə əsasən hesablayaq. 

 = 
 


 
         

      
 =0.031 m/s                                                    (2) 

Axın sürətinin zəif olması, lil çökdürücü hovuza daxil olan sudakı lillərin çökməsinə şərait 

yaradacaqdır. Bu isə digər kiçik həcmli infiltrasiya hovuzlarının və şaquli drenaj quyularının 

lillənməsinin qarşısını ala bilər. Durulmuş sular çökdürücü hovuzlardan borular vasitəsilə aşağıdakı 

daha kiçik həcmli (W=50 m
3
) infiltrasiya hovuzlarına axıdılacaq. Oradan isə hər hovuzun ətrafındakı 

şaquli drenaj quyularına veriləcəkdir (şəkil 2). 

 
Şəkil 2. Təklif etdiyimiz kiçik həcmli infiltrasiya hovuzları və şaquli drenaj 

 quyularının sxematik planı 

 

Şaquli drenaj quyularının hidravliki hesabatları (3) ifadəsinə əsasən aparılmışdır 5.  

 

Qquyu =1.36 k 
     

   
 

 

                                                               (3) 

 

Burada, Q - şaquli drenaj quyularından yeraltına filtrasiya olunan suyun sərfidir, (m
3
/s);  

k - ərazidə sukeçirici süxurların süzülmə əmsalı 0.1-0.5 m/gün (əksər gətirmə konuslarının periferiya 

hissələri), 25-48 m/gün (gətirmə konuslarının mərkəzi və baş hissələri) arasında dəyişir 4. Hesabatda 

ərazidə sukeçirici süxurların süzülmə əmsalı 5m/gün=0.000116 m/s götürülmüşdür.  

R - drenaj quyularının təsir radiusu, (m); r - şaquli drenaj quyusunun radiusu, (m); 

H- quyuda yeraltı suyun sonrakı səviyyəsi, (m); h - quyuda yeraltı suyun əvvəlki səviyyəsi, (m). 

 

Qquyu = 1.36  0.000116 
      

   
  

    

 = 0.024 m
3
/s = 24 l/s olar.  

Beləliklə, bir şaquli drenaj quyusu ilə 24 l/s sərfində çay suları yeraltına filtrasiya oluna bilər. 

İnfiltrasiya hovuzlarının və şaquli drenaj quyularının sayını artırmaqla yeraltına filtrasiya olunan suyun 

miqdarını daha da artıra bilərik. Təklif etdiyimiz təkliflər əsasında Daşağılçayın su axımından səmərəli 

istifadə etməklə yeraltı suların qidalanmasını artıra bilərik. 
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Nəticə. Məqalədə Daşağılçayın su axımından səmərəli istifadə edilməsi üçün araşdırmalar 

aparılmışdır. Apardığımız araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, çayın su axımından səmərəli 

istifadə etməklə, yeraltı suların səviyyəsinin qismən artırılmasına nail olmaq olar. Bunun üçün 

məqalədə elmi-texniki təklif irəli sürülmüşdür.  
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА 
 

И.А. ЭЙЮБОВ  
 

В статье исследовано современное состояние использования водных ресурсов Дашагылчай и проанализированы 

гидрологические характеристики. Основное внимание уделяется эффективному использованию зимнего стока реки. В 

статье широко освещается гидрологический режим реки. В настоящее время в бассейне Дашагылчай подземные вод-

ные ресурсы широко используются. Текущее состояние подземных вод проанализировано на основе результатов 

мониторинга в 5 наблюдательных скважинах в 2011-2015 гг. Анализ показал, что за 5 лет уровень воды снизился в 

результате использования подземных водных ресурсов в бассейне. С учетом всего этого были рассмотрены вопросы 

разработки научно-технических мероприятий по защите экологического баланса и повышению уровня подземных вод 

в районе исследований. В статье предлагается создание небольших инфильтрационных бассейнов и вертикальных 

дренажных скважин в виде каскадов вне площадки, эффективно использующих водные ресурсы Дашагылчая. 
 

Ключевые слова: водные ресурсы, речной сток, питьевая вода, естественный поток, дождевая вода, 

эффективное использование, экологические проблемы. 
 

 

PREPARATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEASURES FOR 

EFFECTIVE USE OF THE RIVER STOCK  
 

İ.A. AYYUBOV  
 

The article examines the current state of the use of Dashagylchay water resources and analyzes the hydrological 

characteristics. The focus is on the efficient use of the river’s winter flow. The article widely covers the hydrological regime of 

the river. Currently, the underground water resources of the Dashagylchay basin are widely used. The current state of 

groundwater was analyzed based on the monitoring results in 5 observation wells in 2011-2015. The analysis showed that over 

5 years the water level has decreased as a result of the use of groundwater in the basin. With all this in mind, the issues of 

developing scientific and technical measures to protect the ecological balance and increase the groundwater level in the 

research area were considered. The article proposes the creation of small infiltration pools and vertical drainage wells in the 

form of cascades off-site, effectively using the water resources of Dashagylchay. 
 

Key words: water resources, river flow, drinkable water, natural flow, rainwater, effective use, environmental 

challenges. 
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YANĞINSÖNDÜRÜCÜ KÖPÜKLƏRĠN SU MÜHĠTĠNDƏ 

PARÇALANMASI VƏ QEYRĠ –ÜZVĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠNĠN SU 

ORQANĠZMLƏRĠNƏ  TƏSĠRĠ 

 

M.Ə. QURBANOVA1, Ş.Ə. ƏHMƏDOV2, F.M. HACIZADƏ3 

 
 

Məqalədə, yanğınsöndürmə sahəsində tətbiq edilən köpükəmələgətirici maddələrin su ekosisteminə təsiri barədə təhlil   

aparılmışdır. Hal–hazırda yanar mayelərin söndürülməsində geniş tətbiq edilən müxtəlif markalı yanğınsöndürücü köpüklərin 

əsas hissəsini səthi aktiv maddə kimi perftor-alkil( PFAS) birləşmələri təşkil edir. Yanğınların söndürülməsində ftorlaşdırılmış 

səthi aktiv maddələr karbon səthi aktiv maddələrdən daha üstündürlər. Perflüorlaşdırılmış turşu - PFOA və perflüorlaşdırılmış 

duz - PFOS (perflüoroktan turşusu, perflüoroktan sulfonat) tipik bu səthi aktiv maddələrin tipik nümayəndələridir. Yüksək 

karbon-ftor rabitəsi yanğınla mübarizədə səthi aktiv maddələrin üstünlüyünün əsas səbəbidir. Xüsusilə karbon və ftor 

arasındakı təkqat rabitə bizə məlum olan ən güclü rabitədir. Bu rabitənin gücü molekulda ftorlaşmanın dərəcəsinin artması ilə 

daha da güclənir. Lakin yanğınsöndürücü köpükdəki aşqarların zərərlərinin ictimai şəkildə tanınması əvvəlcə 2001-ci ildə 

PFOS-un ABŞ bazarından çıxarılması və onun 2009-cu ildə Stokholm konvensiyasına daxil edilməsi ekoloji təhlükəsizliyin 

təmin edilməsində müəyyən rola malik oldu. Müasir yanğınsöndürücü köpüklərdə hələ də qeyd edilən  kimyəvi sinfin  

müxtəlif birləşmələri tərkibə daxil edilir.  Belə birləşmələr və bəzi digər bunlara oxşar birləşmələrin ətraf mühitdə 

parçalanmayan və biotoplayıcı olduqları sübuta yetirilmişdir. Bu cür köpüklərin su ekosisteminə təsirinin araşdırılması  

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Açar sözlər: səthi aktiv maddə, oksigenə bioloji təlabat, oksigenə kimyəvi təlabat, karbohidrogen tərkiblər, su 

orqanizmləri. 

 

   

 
GiriĢ. Sənayedə  geniş tətbiq sahəsi olan  SAM-lər yanğın söndürmək üçün köpük-

əmələgətiricilərin alınması üçün yaradılan  tərkibin əsas hissəsidir. Köpükəmələgətiricilərin yanğın 

söndürmə qabiliyyətinə fiziki–kimyəvi xassələrin böyük təsiri  vardır. Adətən yanğınların 

söndürülməsində istifadə olunan  SAM-lər şirin su hövzələrində 6 %-dən çox olmamaqla, dəniz 

sularında isə 12 %-dən çox olmamaqla məhlul şəklində tətbiq olunur [1]. 

Yanğınsöndürücü köpüklərin  tərkibi yalnız SAM-lərdən ibarət olmayıb, çoxkomponentli tərkibə 

malik olurlar. Bu əlavələr əsasən yanğınsöndürücü köpüklərin odadavamlılığını, köpüyün öz 

davamlılığını, donma temperaturunun aşağı olmasını təmin etmək üçündür. 

Köpükəmələgətirici  SAM-lər təbiətinə görə 3 qrupa bölünürlər [1]: Zülallı; Sintetik əsaslı; 

Tərkibində ftorsaxlayan. 

Mütəxəssislərin apardığı tədqiqatlara əsasən müəyyən edilmişdir ki, karbon-hidrogen əlaqəsinə 

nisbətdə, karbon-ftor əlaqəsi səthi gərilməni hədsiz dərəcədə aşağı salmaq qabiliyyətinə malikdir. Bu 

səbəbdən də son zamanlar tərkibində karbon-ftor əlaqəsi olan SAM-lərdən köpükəmələgətirici tərkib 
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almaq üçün geniş tətbiq olunmağa başlanmışdır. FSAM molekullarının qeyri-polyar radikalı hidrofob 

xassələrlə yanaşı, oleofob xassələrə də malikdir: FSAM su məhlullarının karbohidrogenlərlə sərhəddə 

fazalararası gərilməsi KSAM məhlullarına nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bu amillər ftor 

tərkibli köpüyün YM ilə çirklənməsinə qarşı neytrallığını təmin edir və yanacaqla qarışması zamanı 

köpüyün yanğınsöndürmə xassələrinin saxlanmasını şərtləndirir. Köpüyün axma qabiliyyəti FSAM 

məhlullarının səthi gərilməsinin çox aşağı olması sayəsində təmin olunur. 

Əsas hissə. Ftorlaşmış səthi aktiv maddələr ftorlaşmış  birləşmələrin əhəmiyyətli bir sinfidir. 

Onlar yanğınların söndürülməsində, insektisidin (həşəratları öldürən maddə) tərkibində, kosmetikada, 

sürtkü yağları və yağlayıcı maddələrdə, boyada, parladıcılarda və yapışdırıcılarda geniş istifadə 

olunurlar. Məsələn, perftoroktan sulfonat  özü  çox vacib səthi aktiv maddədir, həmçinin digər 

flüorlaşdırılmış səthi aktiv maddələr və pestisidlər (parazitləri və  həşəratları öldürən maddə) üçün ilkin 

reaksiya məhsuludur. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf (İƏİT) Təşkilatı perflüorlaşdırılmış C5-C18 

birləşmələrini (perflüorlaşdırılmış səthi aktiv maddələrin çoxu bu sıraya daxildir) yüksək istehsal 

həcmli (YİM) kimyəvi maddələr kimi qəbul edir. Bununla yanaşı, onların tətbiq sahəsi yalnız 

karbohidrogen SAM-lərinin (KSAM) əvəzedicisi qismində deyil, həmçinin onlara xas olan səciyyəvi 

xassələrin nəzərə alınması ilə məqsədli təyinatı sayəsində sürətlə inkişaf etdirilmişdir. Ftor tərkibli 

SAM-lərin sintezi müxtəlif üsullarla perftoralkil birləşmələrinin əldə edilməsi sayəsində müxtəlif 

hidrofil qruplarının təşkilindən ibarətdir. Ftor tərkibli SAM-ləri də karbohidrogen tərkiblilər kimi 

hidrofob qruplarının quruluşundan asılı olaraq dörd sinfə ayırmaq olar [1]:  anion;  kation; qeyri-

ionogen; amfoter. 

Onların kimyəvi quruluşu praktiki olaraq hidrofob qruplara malik KSAM-lərinin kimyəvi 

strukturu ilə oxşardır, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri isə hidrofob qrupların ftor-karbon zəncirinin inkişaf 

səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır (cədvəl 1.). Ftor-karbon yüksək termik və kimyəvi sabitliyi 

ilə fərqlənir. Ftor atomlarının diametri hidrogen atomlarının diametrindən böyükdür, buna görə də ftor 

atomları karbon atomlarını təcrid edir.  

 

                      Cədvəl 1.  

Ftor tərkibli SAM-lərin karbohidrogenli SAM-lərdən fərqi 
 

Parametr 

Səthi-aktiv maddələr 

Ftor tərkiblilər Karbohidrogenlilər 

Minimal səthi gərilmə, mH/dəq. 15 27 

Minimal fazalararası gərilmə mH/dəq. 11,5 1-2 

Səthi adsorbsiya enerjisi, kC/mol 5,4 -  6,2 3,8 - 4,9 

 

Sulu qat əmələ gətirən köpüklər (AFFF) yanıcı, uçucu mayelərin yanan maddə olduğu yanğınları 

söndürmək üçün istifadə olunurlar (B sinfi yanğınları). AFFF-lər köpükləndirici maddələrin hava-maye 

qarışığından ibarətdir və bu qarışığın tərkib hissələri az səthi gərilməyə malikdirlər. Az sıxlıqlı köpük 

qatı alovun üstünü örtərək oksigeni təcrid edir, yanğın və yanan maddəni ayırır, yanan maddəni 

soyudur. Bundan əlavə, spirtə qarşı davamlı, zülal əsaslı köpüklər də mövcuddur.  

Yanğınla mübarizədə ftorlaşdırılmış səthi aktiv maddələr  karbon səthi aktiv maddələrdən daha 

üstündürlər. Perftorlaşdırılmış turşu - PFOA və perftorlaşdırılmış duz - PFOS (perflüoroktan turşusu, 

perflüoroktan sulfonat) tipik ftorlaşdırılmış səthi aktiv maddələrə aiddirlər.Yüksək karbon-flüor rabitəsi 

yanğınla mübarizədə səthi aktiv maddələrin üstünlüyünün əsas səbəbidir. Xüsusilə karbon və flüor 
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arasındakı təkqat rabitə bizə məlum olan ən güclü rabitədir. Bu rabitənin gücü molekulda flüorlaşmanın 

dərəcəsinin artması ilə daha da güclənir [2].   

PFOA, PFOS və digər uzun zəncirli birləşmələrin ətraf mühit, insanlar da daxil olmaqla bir çox 

orqanizmlərdə təyin edilə biləcək miqdarda rast gəlinmişdir.  Belə birləşmələr və bəzi digər bunlara 

oxşar birləşmələrin ətraf mühitdə parçalanmayan və biotoplayıcı olduqları sübuta yetirilmişdir. 

Elektrokimyəvi ftorlaşdırma istehsalı prosesində tam ftorlaşdırılmış birləşmələr, PFOA və PFOS 

kimi xətti və ya şaxəli birləşmələr istehsal edilir. Başqa bir alternativ prosesdə - telomerizasiyada  isə 

xətti ftoralkil zəncirli birləşmələr alınır. Bu zəncir etil qrupuna birləşmiş ftorlaşdırılmış hissədən və 

ftorlaşdırılmamış  hissədən ibarətdir. Zəncirin uzunluğu və funksional qrup identifikasiyası fərqli olur. 

Telomerizasiya prosesi nəticəsində alınan birləşmələr perftorlaşdırma nəticəsində alınmış 

birləşmələrdən daha tez parçalanırlar. Köpük formulalarındakı səthi aktiv maddələrin identifikasiyası 

özünəməxsusdur, amma bəzi parçalanma məhsulları və komponenetləri müəyyən olunmuşdur. AFFF-

lərdə olan ftortelomer sulfonat da daxil olmaqla bəzi ftortelomerlərin biotransformasiya araşdırmaları 

göstərir ki, bir və ya daha çox CF2 qrupları  ardıcıllıqla parçalana bilir. Başqa bir araşdırmada yanğınla 

mübarizə köpüyü ftortelomerin perftorlaşdırılmış hissəsi bioparçalanmaya məruz qalmadı.  Bir çox 

araşdırmalarda müxtəlif zəncir uzunluqlu perflüorkarboksilatlar  son yan məhsullardırlar və bunlar 

mikroblara qarşı təsirsiz effektə malikdirlər. Hazırda yanğınsöndürücü köpüklərin istehsalında 

ftortelomer və karbohidrogen səthi aktiv maddələr birlikdə istifadə olunur. 

Köpüklərin bioparçalanması ətraf mühit üçün  vacib məsələdir, əks təqdirdə onlar təbii 

ekosistemə buraxıla bilər, əgər mikroorqanizmlər tərəfindən parçalanmasalar, vaxt ötdükcə orada 

toplana bilərlər. Bioparçalanma qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün aparılan sınaqlar nümunənin 

bakteriya tərəfindən parçalanması zamanı ayrılan karbon dioksidi, məhlulun üzvi karbon tərkibinin 

azalmasını və ya aerob şəraitdə oksigen sərfini müşahidə etməklə həyata keçirilir.  İqtisadi Əməkdaşlıq 

və İnkişaf təşkilatı tərəfindən kimyəvi maddələrin “hazır bioparçalanma” kriteriyası (60-70% üzvi 

karbon azalması, CO2 ayrılması və O2 sərf olunması) müəyyən edilmişdir. ABŞ- ın Milli Yanğından 

mühafizə Assosiasiyası da köpüklərin bioparçalanması göstəricilərini və “11, 1150, 18 və  18A”- 

standartlarında köpüklərə uyğun olan  istinad məlumatlarını qeyd etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, meşə 

yanğınları zamanı (A sinfi yanğınları) istifadə edilən köpük və tərkibində köpük olan nəmləndirici 

maddələr 28-42 gün ərzində 60 %  bioparçalanma qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. ABŞ hərbi 

spesifikasiyasına uyğun gələn B sinifli AFFF-lər  isə 20 günlük Biokimyəvi oksigen tələbatının (BOT) 

Kimyəvi oksigen tələbatına (KOT) olan nisbətinə əsaslanan sınaqda 65 % parçalana bilən məhsul 

olmalıdır. Bu bioparçalanma rəqəmləri olduqca ciddi qəbul edilir, çünki qalan 30-40 % karbon testdən 

sonra ya biokütləyə çevrilir ya da minerallaşaraq CO2 -ə çevrilir.  

AFFF tipli köpükəmələgətiricilərdə tərkib maddələrdən biri korroziya inhibitoru olan 

tolitriazoldur.  Son toksikoloji araşdırmalar göstərir ki, bu maddə orta və ya yüksək toksikliyə malikdir. 

AFFF köpükəmələgətircilərinin real toksiklik dərəcəsini qiymətləndirmək çətindir, çünki bu cür 

tərkiblərdə komponentlər arasında sinergetik effektlər mövcuddur [3]. 

Güclü C-F rabitəsi ftorlaşdırılmış köpüklərin bioparçalanmasına imkan vermir, hətta onların son 

parçalanma məhsulları da ftorlaşdırılmış olur. Məhlulda qalan az konsentrasiyalı ftorlaşdırılmış tərkib  

parçalanmır. Bu səbəbdən bioparçalanma sınaqları karbohidrogen səthi aktiv maddələrin, həlledicilərin, 

antifrizlərin və digər köpük tərkiblərinin parçalanmasını əks etdirir. Yanğınsöndürücü köpüklərinin son 

bioparçalanma araşdırmaları göstərir ki, bioparçalanma faizi 1%-dən 95 %-ə qədər dəyişilə bilir. Bu 

böyük fərq onu göstərir ki, bioparçalanmanı öyrənmək üçün əlavə testlər aparılmalı, həmçinin tətbiq 

edilən metodların özlərinin doğruluğunu yoxlamaq lazımdır. Bioparçalanma çox vaxt BOT/KOT nisbəti 

əsasında hesablandığı üçün bu nəticələr göstərir ki, yekun qiymətləndirmədə ftortərkibli 

yanğınsöndürücü köpükləri üçün  KOT-nı tərkibində ftor olan yanğınla mübarizə köpüklərinin  üzvi 
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tərkibi ilə əvəz edərək  əlavə araşdırmalar aparmaq lazımdır. BOT/KOT nisbətinin daha sonra 

bioparçalanma vahidi kimi istifadəsini qiymətləndirmək olar. NFPA qeyd edir ki, yanğınsöndürmə 

köpüklərinin bioparçalanma testləri zamanı karbon dioksidin ayrılması analitik parametr kimi istifadə 

edilsin. Ftorlaşmış tərkibin  bioparçalanmasının hesablanması çox çətindir, çünki onlar köpük 

məhlullarında az konsentrasiyada olurlar. Bu səbəbdən də yanğınsöndürücü köpüklərin  tərkib 

hissələrinin ümumi öyrənilməsi daha məqsədəuyğundur [4].  

Qeyd edildiyi kimi, köpükəmələgətirici maddələrin əsas tərkib hissəsi səthi aktiv maddələrdir. 

Əsas komponent olan SAM-dan əlavə başqa komponentlərin  bu tərkibə əlavə  olunması,bəzi 

göstəricilərin  tələbata cavab verən səviyyəyə qaldırılmasına xidmət edir. Lakin istehsalçı şirkətlərin 

yanğınsöndürücü köpüklərin tərkibini kommersiya sirri kimi saxlamaq   siyasəti, bu söndürücü 

vasitələrin ayrı-ayrı komponentlərinin ətraf mühit xüsusiyyətlərini və  onların ətraf mühitə təsirini 

qiymətləndirməyi çox çətinləşdirir. Köpükəmələgətirici maddələrin tərkibini təşkil edən ayrı-ayrı 

komponentlərinin ətraf mühitə təsiri barədə öyrənilən  məlumatlar, yeni və ekoloji cəhətdən təmiz, 

köpükəmələgətirici maddələrin  hazırlanmasında faydalı hesab oluna bilər. Belə ki, ekoloji cəhətdən 

daha təhlükəsiz köpükəmələgətirici maddələrin  istehsalı istehlakçılar tərəfindən xüsusi önəm kəsb edir. 

Dünya üzrə müxtəlif dövlətlərin qanunvericiliklərində su hövzələrinin və torpaqların çirklənməsi 

zamanı dəymiş ziyanı qiymətləndirmək üçün yanaşmalar mövcuddur ki, burada atılan maddələrin 

maksimum icazə verilən konsentrasiyalarının milli və ya beynəlxalq səviyyədə hədd qiymətləri və  

fiziki parametrləri müəyyənləşdirilmişdir. Nəzərə alsaq ki, bu  cür yanaşmaların Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində  birbaşa tətbiqi mürəkkəb və ya mümkünsüzdür ki, bu da ətraf 

mühitdə köpükəməlgətirici maddələrin qeyri-üzvi birləşmələrinin mövcudluğunun ekoloji və iqtisadi 

qiymətləndirilməsini çətinləşdirir. 

Yanğınsöndürücü  köpüklərin tərkibində qeyri- üzvi birləşmələrin ətraf mühitə, əsasən də su 

ekosisteminə atılmasını nəzərə alaraq  əsas təhlil bu ekosistem üzərində aparılmışdır. Tədqiqin 

aparılmasında “Kimyəvi Maddələr üzrə Avropa Agentliyi”-nin (ЕCHА) məlumatlarından istifadə 

olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlardan məlumdur ki, [6–11] köpükəmələgətirici kompozisiyaların 

əlavələr qatqılar kimi maqnezium xlorid və onun təbii analoqu biskofit (MgCl2), alüminium 

hidroksoxlorid xlorid (Al2(OH)5Cl), sulfamik turşusu (NH2SO3H), natrium bikarbonat (NaHCO3), 

kalsium xlorid (CaCl2), natrium (NaCl), natrium karbonat ((Na2CO3), ammonium sulfat turşusu 

((NH4)2SO4), alüminium sulfat (Al2 (SO4)3), natrium hidroksid (NaOH) və  natrium heksametafosfat 

(Na6P6O18) maddələrindən istifadə edilir ki, bu maddələr yuxarıda qeyd edildiyi  kimi 

köpükəmələgətiricilərin tələbata cavab verən səviyyəyə qaldırılmasına xidmət edir. 

Bütün bunların su orqanizmlərə təsirini nəzərə alaraq, qeyd edilən bu birləşmələrin ekoloji, 

ekotoksikoloji və toksikoloji xüsusiyyətlərini müqayisəli təhlil etməyə imkan verir. Belə ki, 

yanğınsöndürücü köpüklərin ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək üçün, ilk olaraq bu  kompozisiyalara 

onların söndürmə effektivliyini artımaq üçün əlavə olunan qeyri-üzvi tərkibli birləşmələrin ekoloji, 

ekotoksikoloji və toksikoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqini aparmaq lazımdır [5]. Su orqanizmləri üçün 

ekoloji təhlükəni qiymətləndirmək üçün birləşmələrin LC50 , NOEC, EC10 / LC10 göstəricilərindən 

istifadə edilir. 

Yanğınsöndürücü köpüklərin su orqanizmlərinə qarşı toksiklik dərəcəsinin qiymətləndirilməsində 

müəyyən bir metoddan istifadə etməklə ümumi və ya orta qısamüddətli toksiklik dərəcəsi 

müəyyənləşdirilir. Məsələn, müvafiq olaraq balıqlar, xərçəngkimilər və yosunlar üçün toksiklik test 

nəticələrinə əsasən orta zəhərlənmə  göstəricisi belə təyin edilir: 

Orta toksiklik göstərici   =     
 

 

    
 

 

     
 

 

    

 

(96 saat ərzndə LC 50 və  EC50 göstəricisi) 
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Maddələrin toksiklik  göstərciləri əsasən belə sinifləşdirilir: 

 

Cədvəl 2  

ġirin su hövzələrində EC50 və LC50 göstəricilərinə görə toksiklik kateqoriyaları 
 

Toksiklik sinfi   Miqdar   mq/l 

Tam zəhərli < 0,01 

Güclü zəhərli 0,01- 0,1 

Yüksək zəhərli 0,1-1 

Orta zəhərli 1-10 

Yüngül zəhərli 10-100 

Nisbətən zərər verir  100-1000 

Praktiki olaraq zəhərsiz > 1000 

 

Köpükəmələgətirici maddələrin qeyri-üzvi birləşmələrinin balıq üçün qısamüddətli toksikliyinin 

müqayisəli təhlili LC50 (4 gün) göstəricisi ilə həyata keçirilir. Balıqlar üçün digər qeyri –üzvi 

birləşmələrlə müqayisədə natrium, kalsium, maqnezium xlorid  və natrium bikarbonat qısamüddət 

ərzində daha az tosikliyə malikdir. Təhlükəli birləşmələr kimi isə alüminium tərkibli birləşmələr qeyd 

edilə bilər (şəkil 1). 

Qeyri – üzvi  birləşmələrin  balıqlar üçün uzunmüddətli toksikliyinin qiymətləndirilməsində  isə 

NOEC parametrinin göstəricisindən istifadə olunur. Uzunmüddətli toksikliyin qiymətləndirilməsində  

şəkil 1 və şəkil 2-yə əsasən qeyd etmək olar ki, şirin su hövzələrində  natrium xlorid balıqlar üçün ən 

təhlükəsiz, alüminium əsaslı xlorid və  alüminium sulfat turşusu isə təhlükəli  qeyri-üzvi birləşmə hesab 

edilir. 

 

 
Şəkil 1. Balıqlar üçün qısamüddətli toksikliyin qiymətləndirilməsi 
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Şəkil 2. Tədqiq olunan birləşmələrin uzunmüddətli toksikliyini qiymətləndirmək üçün şirin su  hövzəsi balıqları  

üçün minimum və maksimum NOEC göstəriciləri 

  
Onurğasızlar. Qısamüddətli toksikliyin qiymətləndirilməsində  isə şəkil 3-ə əsasən qeyd etmək 

olar ki, şirin su hövzələrində  onurğasızlar üçün natrium bikarbonat ən az, aliminium oksid , alüminium 

xlorid və alüminium hidroksid daha böyük toksikliyə malikdirlər.  

 

 

 
Şəkil 3. Qeyri –üzvi birləşmələrin onurğasızlara  qısamüddətli toksikliyinin qiymətləndirilməsində  

minimal , maksimal və yekun  EC50 göstəriciləri. 
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Bu orqanizmlər üçün kimyəvi birləşmələrin uzunmüddətli toksiklik  dərəcəsinin qiymətlən-

dirilməsində qeyd olunan göstəricilərin müxtəlifliyi konkret olaraq hər hansı bir maddənin olmasını 

çətinləşdirir. Lakin, şirin su  hövzələrində yaşayan onurğasızlar üçün    EC10 / LC10 və ya NOEC 

göstəricilərinin yekun qiymətləri şəkil 4-də tam olaraq qeyd edilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi 

ammonium sulfat bu orqanizmlər üçün daha təhlükəli hesab olunur. 

 

 
 

Şəkil 4. Kimyəvi birləşmələrin şirin su hövzələri onurğasızları üçün  uzunmüddətli toksik dərəcəsinin qiymətləndirməsində 

EC10 / LC10 və ya NOEC göstəricilərinin yekun qiymətləri 

 

Yosunlar və sianobakteriyalar.Tədqiq olunan birləşmələrin yosunlar və sianobakteriyalar 

üçün toksikliyi ən çox EC50 göstəriciləri  ilə xarakterizə olunur. Göründüyü kimi, (şəkil 5.) 

alüminium birləşmələri kimi toksikantlar bu orqanizmlər üçün ən təhlükəli maddə hesab olunur. 

 

 

 
 

Şəkil 5. Yosunlar və sianobakteriyalar üçün minimum və maksimum EC50 göstəricilər 
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 Nəticə. Bioparçalanma adətən,  BOT/KOT nisbəti əsasında hesablandığı üçün bu nəticələr 

göstərir ki, ftortərkibli köpükəmələgətiricilərin yekun qiymətini tapmaq üçün KOT-nı, tərkibində 

ftor saxlayan SAM-lərin üzvi tərkibilə əvəz edərək  əlavə araşdırmalar aparmaq lazımdır. 

Köpükəmələgətirici maddələrin su mühitinə təsirinin təhlili zamanı bu maddələrin söndürmə 

xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan qeyri-üzvi birləşmələrinin ekoloji, 

ekotoksikoloji və toksikoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədəuyğun hesab edilir. Mövcud təhlil 

əsasında məlum olmuşdur ki, su canlıları üçün daha təhlükəli  maddə kimi - alüminium əsaslı 

birləşmələr, sulfamik turşusu və natrium bikarbonat, daha az zərərverici kimi isə maqnezium və 

natrium xlorid birləşmələri  hesab edilə bilər. Bütün yanğınsöndürmə köpüklərinin biokimyəvi 

oksigenə olan tələbatı çox yüksəkdir, baxmayaraq ki, bunun əhəmiyyəti ümumiyyətlə qəbul 

edilməmişdir və ya ətraf mühitə mənfi təsirlərin qiymətləndirilməsində nəzərə alınmamışdır. 

Yüksək oksigenə bioloji tələbat (OBT) yanğınsöndürücü köpükdəki üzvi komponentlərin 

parçalanması nəticəsində yaranır, bu da köpükün birbaşa kəskin kimyəvi toksiklik təsirini artırır. 

 

 

REFERENCES 

 
1. Abbasov V.M., Abdullaev S.E., Ismailov T.A. Penoobrazovatel s antikorrozionnym svojstvom. Azerbaijanskoe 

neftyanoe hozyajstvo. 2010. № 4. S. 54 – 57. (Аббасов В.М., Абдуллаев С.Е., Исмаилов Т.А. Пенообразователь 

с антикоррозионным свойством. Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2010. № 4. С. 54 – 57). 

2. Shu Chen, Xing-Chun Jiao, Nan Gai, Xiao-Jie Li, Xiao-Chun Wang, Guo-Hui Lu, Hai-Tao Piao, Zhu Rao, 

Yong Liang Yang. Perfluorinated compounds in soil, surface water, and groundwater from rural areas in eastern 

China. Environmental Pollution. Volume 211, 2016, Pages 124-131, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.12.024 

3. Yinsheng Huang, Zhang Wencheng, Xiaojing Dai, Yu Zhao. Study on Water-based Fire Extinguishing Agent For-

mulations and Properties. Procedia Engineering. Volume 45, 2012, P. 649-654, 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.217. 

4. Joe Ziemba. Environment a priority in rig fleet’s fire safety selection. World Oil. December 2007 issue, pgs 57–58.    

5. Database of the European Chemicals Agency. URL: https://echa.europa.eu/home (Last accessed: 15.07.2019) 

6. RU2403935. Пенообразующий состав термостойкой пены для тушения пожаров при минусовых температу-

рах. Тайсумов Х.А. Заявка № 2009112712/05,от 07.04.2009 Опубликовано: 20.11.2010. Бюл. № 32. 

7. Patent na izobretenie № RU 2 457 879. Penoobrazujushhij sostav termostojkoj peny dlya chehla bezopasnosti 

toplivnogo baka. Tajsumov H.A. Zajavka: 2010150702/05, 13.12.2010. Opublikovano 10.08.2012. Bjul. № 22. (Па-

тент на изобретение № RU 2 457 879. Пенообразующий состав термостойкой пены для чехла безопасности 

топливного бака. Тайсумов Х.А. Заявка: 2010150702/05, 13.12.2010. Опубликовано 10.08.2012. Бюл. № 22). 

8. RU2418611C1 - Ognetushashhij sostav dlja pozharotushenija. Garavin V.Ju., Tret'jakov A.V. Zajavka № 

2010100854/05 ot 13.01.2010. Opublikovano: 20.05.2011. Bjul. № 14. (RU2418611C1 - Огнетушащий состав для 

пожаротушения. Гаравин В.Ю., Третьяков А.В. Заявка № 2010100854/05 от 13.01.2010. Опубликовано: 

20.05.2011. Бюл. № 14). 

9. Patent RU na izobretenie №2290240. Ognetushashhij sostav. Dushkin A.L., Karpyshev A.V. Zajavka: 

2005117726/15, 09.06.2005. Opublikovano: 27.12.2006. Bjul. № 36 (Патент RU на изобретение №2290240. Ог-

нетушащий состав. Душкин А.Л., Карпышев А.В. Заявка: 2005117726/15, 09.06.2005. Опубликова-

но: 27.12.2006. Бюл. № 36). 

10. Sharovarnikov A.F., Sharovarnikov S.A. Penoobrazovateli i peny dlya tushenija pozharov. Sostav, svojstva, 

primenenie. M.: Pozhnauka, 2005. 335 s. (Шароварников А.Ф., Шароварников С.А. Пенообразователи и пены 

для тушения пожаров. Состав, свойства, применение. М.: Пожнаука, 2005. 335 с.) 

11. Qurbanova M.A., Əhmədov ġ.Ə. Yanğınsöndürmə sahəsində  tətbiq edilən müxtəlif köpükəmələgətirici 

maddələrin söndürmə xüsusiyyətlərinin təhlili // Вестник Азербайджанской Инженерной Академии. Том.11. №3, 

2019, с. 112-117 

  

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.12.024
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.217
https://echa.europa.eu/home


 M.Ə.Qurbanova, Ş.Ə.Əhmədov, F.M.Hacızadə 

130 

 

 

 

БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЖАРОТУШАЩИХ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ВОДЕ И ВЛИЯНИЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

М.А. ГУРБАНОВА, Ш.А. АХМЕДОВ, Ф.М. ГАДЖИ-ЗАДЕ 

 

      В статье анализируется влияние пенообразователей на водную экосистему. Различные типы огнетушащих 

пен, которые в настоящее время широко используются для тушения горючих жидкостей, представляют собой главным 

образом соединения PFAS, такие как поверхностно-активные вещества. Фторированные поверхностно-активные 

вещества в огнетушителях превосходят углеродистые соединения. Перфтористая кислота - ПФОК и 

перфторированная соль - ПФОС (перфтороктановая кислота, перфтороктан сульфонат) являются типичными 

представителями этих поверхностно-активных веществ. Простая связь, особенно углерод и фтор, является самой 

мощной связью, которую мы знаем. Прочность этой связи дополнительно увеличивается за счет увеличения скорости 

фторирования в молекуле. Тем не менее, общественное признание ущерба от огнетушителей пены впервые сыграло 

роль в обеспечении экологической безопасности путем удаления ПФОС с рынка США в 2001 году и его включения в 

Стокгольмскую конвенцию в 2009 году. Различные комбинации химического класса, которые все еще упоминаются в 

современных огнетушащих пенах, включены. Было доказано, что такие соединения и некоторые другие подобные 

соединения не разлагаются и биотопны в окружающей среде. Важно изучить влияние таких пен на водную 

экосистему. 

 

Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, биологическая потребность в кислороде, химическая 

потребность в кислороде, углеводородные соединения, водные организмы. 

 

 

THE BIODEGRADATION OF THE FIRE-FIGHTING FOAMS IN WATER AND THE IMPACT  

OF THE NON-ORGANIC COMPOUNDS ON AQUEOUS ORGANĠSMS 

 

M.A. GURBANOVA,  Sh.A. AKHMEDOV, F.M. HAJI-ZADE 

 

 The article analyzes the effect of blowing agents on the water ecosystem. Different types of fire extinguishing foams, 

which are now widely used to extinguish combustion fluids, are mainly PFAS compounds, such as surfactants. Fluorinated 

surfactants are superior to carbon-based active substances in combating fire. Perfluoric acid - PFOA and perfluorinated salt-

PFOS (perfluoroktanic acid, perfluoroktan sulfonate) are typical representatives of these surfactants. The single bond, 

particularly carbon and fluorine, is the most powerful communication we know. The strength of this bond is further enhanced 

by increasing the rate of fluorination in the molecule. However, the public recognition of the damages of fire extinguisher 

foams first played a role in ensuring environmental security by the removal of PFOS from the US market in 2001 and its 

incorporation into the Stockholm Convention in 2009. Various combinations of the chemical class that are still mentioned in 

modern fire extinguishing foams are included. It has been proven that such compounds and some other similar compounds are 

non-degradable and biotopic in the environment. It is important to investigate the effects of such foams on the water 

ecosystem. 

 

Key words: surfactant, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, hydrocarbon compounds, aquatic or-

ganisms. 
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