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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20/07/2009-cu il tarixli 126 №-li “ARDNŞ 
strukturunun təkmilləşdirilməsi” fərmanının icrası ilə əlaqədar, ARDNŞ Prezidentinin 

21/07/2009-cu il tarixli 95 №-li Əmrinə əsasən, iki institutun – “Elmi Tədqiqatlar” və 
“Neftqazlayihə” – birləşməsi nəticəsində ARDNŞ-nin NİPİ “Neftegas”  yaradılmışdır.

İnstitutun 1300-dən çox əməkdaşı vardır, bu da mühüm layihələrin yerinə yetirilməsinə 
imkan verir. Bununla yanaşı institut böyük elmi potensiala malikdir. Hal-hazırda, institutda 
21 doktor və 107 elmlər namizədi işləyir, elmi-tədqiqat işlərinin əksəriyyəti ən yüksək 
dünya səviyyəsində aparılır və ixtira patentləri ilə təsdiq olunublar. İnstitutun mövcudluğu 
müddətində 1200-dən çox ixtira yaradılmışdır.

Yüksək elmi-texniki potensial, alim və mütəxəssislərin illər boyu toplanmış zəngin 
təcrübəsi müxtəlif dağ-geoloji şəraitlərdə neft yataqlarının kompleksli mənimsənilməsində 
mürəkkəb elmi və layihə-texniki məsələlərin müasir səviyyədə həllinin zəmanətidir.

Neftin, qazın, suyun, süxurun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin elmi tədqiqi, 
deemulqatorların istifadəsi, qazıma məhlulların xassələrinin təyin edilməsi və başqa 
tədqiqatlar dünya standartlarına cavab verən müasir sertifikatlaşdırılmış cihazlarda və 
laborator qurğularda aparılır. İnstitut müasir kompüter texnikası və problem-yönəldici 
proqram təminatı ilə təchiz olunub. 

İllər boyu toplanmış məlumat bazası institutun sərvətlərindən biridir. 70 mindən 
çox kitab, 100 mindən çox elmi-texniki jurnal və başqa nəşrlər institutun elmi-texniki 
kitabxanasında yerləşir.

NİPİ "Neftegas" 50-dən artıq kəşfiyyat-layihə işlərinin yerinə yetirilməsi üçün 
 Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları tərəfindən verilmiş lisenziyası vardır.

NİPİ “Neftegas”- un dünyanın həm iri, həm də kiçik neft şirkətləri ilə zəngin iş 
 təcrübəsi vardır.

İnstitut aşağıdakı istiqamətlərdə layihə və elmi-tədqiqat işləri aparır:
   Neft və qaz yataqlarının geologiyası və işlənməsi;
   Quyuların qazılması;
   Neft və qaz hasilatı;
   Neftin və qazın nəqli və saxlanılması;
   Neft-qaz mədən qurğularının tikintisi;
   Neft-qaz emalı və neftkimya;
   Neft-qaz yataqlarının qaydaya salınması.
Sifarişçi NİPİ “Neftegas” mütəxəssisləri tərəfindən işlənmiş hər hansı bir layihənin lazımi 

səviyyədə yerinə yetiriləcəyindən əmin ola bilər.
İnstitumuzun müvəffəqiyyətli işi ən çox əsas prinsip ardıcıllığına şərtsiz  əməl etməsindəndir ki, 

təşkilatımızın fəaliyyəti də bunun üzərində qurulmuşdur:
Sifarişçi ilə konstruktiv əməkdaşlıq, öhdəsinə götürdüyü vəzifəni  mütləq şəkildə yerinə yetirmək, 

etibarlı və keyfiyyətli xidmət;
İşlərin yerli və beynəlxalq standartlara uyğun aparılması;
Müasir kompüter və laboratoriya təchizatından istifadə edilməsi;
Bütün kateqoriyalar üzrə mütəxəsislərin ixtisas səviyyəsinin planlı şəkildə yüksəldilməsi;
İşlənilən layihələrin ətraf mühitin qorunması tələbləri ilə uyğunlaşdırılması.
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Qlikollu qazma məhlulu potensiallı dayanaqsız gil süxurlarının və 
məhsuldar layların qazılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu qazma 
məhlulu idarə olunan struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi xassələri 
sayəsində qazma vaxtı quyu divarlarının dayanaqlığını saxlamağa 
imkan verir

Qlikollu  qazma  məhlulu

Texniki göstəriciləri:

• Sıxlıq,  kq/m3      - 900 ÷ 2100
• Şərti özlülüyü, san                            - 50 ÷ 60
• Plastik özlülüyü, mPa.s                    - 15 ÷ 20
• Statistik sürüşmə gərginliyi, dPa      - 20 ÷ 60
• Dinamik sürüşmə gərginliyi, Pa    - 3 ÷ 10 
• Suvermə, sm3/30"      - 2.5 ÷ 3.0
• pH        - 9 ÷ 10
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Deemulqatorlu  qazma məhlulu məhsuldar layların qazılması 
prosesində onların ilkin açılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu qazma 
məhlulu idarə olunan struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi xassələri 
sayəsində qazma vaxtı məhsuldar layların kollektor xüsusiyyətlərini 
saxlamağa imkan verir

Deemulqatorlu  qazma  məhlulu

Texniki  göstəriciləri:

 • Sıxlıq, kq/m3      - 3850 ÷ 2300
 • Şərti özlülüyü, san                            - 40 ÷ 80
 • Plastik özlülüyü, mPa.s    - 10 ÷ 30
 • Statistik sürüşmə gərginliyi, dPa      - 15 ÷ 45
 • Dinamik sürüşmə gərginliyi, Pa    - 6 ÷ 18 
 • Suvermə, sm3 /30"      - 2.5 ÷ 3.0
 • pH        - 9 ÷ 10
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Sintetik qazma məhlulu dərin neft və qaz quyularının qazılması, quyu 
dibi dayanıqlılığın artırılması və məhsuldar layların qazılması prosesində 
onların ilkin açılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu qazma məhlulu idarə 
olunan struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi xassələri sayəsində qazıma 
vaxtı quyu divarlarının dayanaqlığını və məhsuldar layların kollektor 
xüsusiyyətlərini saxlamağa imkan verir

Sintetik  qazma  məhlulu

Texniki  göstəriciləri:

 • Sıxlıq, kq/m3      - 750 ÷ 2300
 • Şərti özlülüyü, san                           - 35 ÷ 55
 • Plastik özlülüyü, mPa.s    - 7 ÷ 12
 • Statistik sürüşmə gərginliyi, dPa    - 9 ÷ 27
 • Dinamik sürüşmə gərginliyi, Pa    - 8 ÷ 14 
 • Suvermə, sm3 /30"      -  2.5 ÷ 3.0
 • pH        -  9 ÷ 10
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• Sıxlıq, kq/m3                               -   1650; 
• Nəmlik,%                                      -   15;
• 10%-li sulu məhlulda pH    -   9.0;
• Səthi gərilmə, mН/m    -   43.5; 
• Aqreqat halı                -   quru;
• Rəngi         -   tünd-qəhvəyi;
• Təhlükəsizlik dərəcəsi    -   ekoloji təmiz.

Yüksək minerallaşmış qazma 
məhlullarının özlülüyünün azaldıcısı 

olan TR-5 – tanin reagenti 

Texniki  göstəriciləri:

Üstünlükləri: 
Ekoloji təmiz məhsul olaraq quru və eləcə də dəniz akvatoriyasında 

dərin quyuların qazılması zaman istifadə oluna bilər. Flora və fauna 
üçün təhlükəsizdir. Təsir effektinə görə dünya səviyyəli analoqlarına 
uyğundur.  

Geniş diapazonda dayanıqsız dağ süxurlarının, eləcə də məhsuldar 
layların qazıması zamanı yüksək minerallaşmış qazma məhlullarının 
struktur-mexaniki göstəricilərini tənzimləməyə imkan verir. 

Tanin reagentinin reoloji göstəricilərinin öz  
analoqları ilə müqayisəsi
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• Su əsaslı qazma məhlullarının sıxlığının 1550 kq/m3 həddinədək 
artırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur və məhsuldar layların açılmasında 
istifadəsi tövsiyə olunur. Karbonatlı ağırlaşdırıcının turşu ilə işlənməsi 
zamanı həllolması 98%-ə çatır.

• Karbonatlı ağırlaşdırıcının tələb olunan fraksiyaları 10-40, 45-75, 
100-160 mkm həddindədir.

• Bəzi hallarda qazma məhlulu 0.7-10 mkm fraksiyalarla da 
ağırlaşdırıla bilər.

Karbonatlı ağırlaşdırıcı
Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
Qazma məhlullarında karbonatlı ağırlaşdırıcının tətbiqi aşagıdakılara 

imkan verir : 
- quyu divarının keçiriciliyinin azalmasına; 
- zəif sementlənmiş süxurların əlaqəliliyini saxlamağa və gücləndirməyə;
- qazma və qoruyucu boruların quyu divarlarına sürtünməsinin 

azalmasına;
- qazma avadanlığının korroziyadan və abraziv yeyilmədən 

mühafizəsinə;
- məhsuldar horizontların açılması zaman onların keçiriciliyinin 

saxlanmasına;
- qazma prosesində qazma məhlulun zəruri xarakteristikalarının 

qorunmasına;
- bərk süxurların qazılmasının yaxşılaşdırılmasına.
Karbonatlı ağırlaşdırıcının ağırlaşdırma qabiliyyətinin analoqları ilə 

müqayisəsi

Karbonatlı ağırlaşdırıcının ağırlaşdırma qabiliyyətinin 
analoqları ilə müqayisəsi
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• Sıxlıq, kq/m3                               -   1060-1070; 
• 10 %-li sulu məhlulda pH    -   9.5-10.0;
• Səthi gərilmə, mN/m    -   52.7; 
• Aqreqat halı                -   pastavari;
• Rəngi         -   qəhvəyi;
• Təhlükəsizlik dərəcəsi    -   ekoloji təmiz.

Texniki  göstəriciləri:

Qazma məhlullarının özlülüyünün 
azaldıcısı olan Abşeron-2T reagenti 

Ekoloji təmiz məhsul olaraq quru yataqlarında quyuların qazılması 
zaman geniş istifadə olunur. Flora və fauna üçün təhlükəsizdir. 
Təsir effektinə görə dünya səviyyəli analoqlarına uyğundur.  Geniş 
diapazonda dayanıqsız dağ süxurlarının, eləcə də məhsuldar layların 
qazıması zamanı qazma məhlullarının struktur-mexaniki göstəricilərini 
tənzimləməyə imkan verir. 

Üstünlükləri: 
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İdarəolunan struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi xassələri 
hesabına qazmanı layihə dərinliyinədək qəzasız başa çatdırmağa 
imkan verir. Onlardan istifadə istifadə məhsuldar horizontların 
kollektor xassələrini qorumağa, quyu divarının dağılmasının 
və uçmasının qarşısını almağa, həmçinin qazma məhlulunun 
udulmamasına imkan verir. 

Məhsuldar horizontda nanoörtüyün yaranması hesabına 
qazma məhlulunun laya daxil olması əhəmiyyətli dərəcədə azalır.  
Nanosistemlər gilli şistlərin şişməsinin qarşısını alır, məhsuldar 
layların çirklənməsinə qarşı qoruyucu ekran yaradır. 

Yaranmış gil qabığında sürtünmə əmsalının kəskin aşağı düşməsi 
hesabına quyu lüləsində qazma kəmərinin sərbəst yerdəyişməsinə 
imkan verir.

Anomal şəraitlərdə quyuların qazıması 
üçün nanostrukturlu qazma məhlulları

Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
• Şərti, plastik, effektiv özlülüklərin qiymətlərinin 

tənzimlənməsinə imkan yaradır.
• Statiki və dinamiki sürüşmə gərginliklərini, qazma 

məhlulunun suverimini tənzimləyir.
• Qazılmış süxur hissəciklərinin həlqəvi fəzada intensiv 

nəqlini təmin etməklə yanaşı, tiksotropiya xassələrini yaxşılaşdırır.
• Gil qabığı ilə qazma kəməri kontaktında sürtünmə əmsalını 

kəskin şəkildə aşağı salır və quyu lüləsində kəmərin sərbəst 
yerdəyişməsi təmin olunur.
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Məhsuldar kəsilişlərin qəza və mürəkkəbləşmələrsiz qazılması istifadə 
olunan qazma məhlullarının struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi 
xassələrindən xeyli dərəcədə asılıdır. Məhz qazma məhlulu neftli-qazlı 
horizontların əsas çirkləndirmə mənbəyi olduğundan müvafiq obyektin 
göstəricilərinin elmi-əsaslandırılmış surətdə idarə olunmasına, kompleks 
göstəricilərinin tənzimlənməsinə nail olunmalıdır. Digər tərəfdən neft-
qaz quyularının qazılmasında nanotexnologiyanın tətbiq edilməsi qeyd 
olunan istiqamətlərdə yeni effektlərin əldə olunmasına zəmin yaratmağa 
perspektiv imkanlar açır. 

Nanotexnologiyaların qazmada istifadəsində əsas məqsəd -  məhsuldar 
kəsilişlərin qəza və mürəkkəbləşmələrsiz qazılmasını təmin etmək üçün 
istifadə olunan qazma məhlullarının kompleks göstəricilərinin idarə 
olunmasını təmin etmək,  layihə dərinliyinə çatdırılan quyuların qısa 
müddətdə istismara daxil olmasına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. Bu 
məqsədlə «Nano-neft»,  «Nano-bitum», «Nano-may» sistemləri işlənilmiş 
və faktiki quyularda tətbiq edilmişdir. Bu sistemlərin üstünlüklərindən 
biri də ondan ibarətdir ki, onlar lay kollektorlarında duz çöküntüləri 
yaratmayaraq, gil laylarının şişməsinin qarşısını alır, məsaməli mühitdə 
müdafiə ekranı yaradır, həlqəvi fəzada dövran edən qazma məhlulunun 
lazımi tiksotropiya göstəricisinə malik olması hesabına dağıdılmış süxur 
hissəciklərinin intensiv nəqlini təmin edir.  

Təklif olunan qazma məhlullarını səciyyələndirən başlıca 
xüsusiyyətlərdən biri də müvafiq sistemlərin yaratdıqları gil qabığının 
minimal sürtünmə əmsalına malik olmasıdır ki, bu da öz növbəsində qazma 
kəməri və alətinin quyu gövdəsində səlis hərəkətinə imkan yaratmış olur.

«Nano-neft»,  «Nano-bitum», «Nano-may» tərkibli qazma məhlullarının 
istifadəsi prosesində:

- Əsas hidrodinamiki göstəricini müəyyən edən qazma məhlulu 
sıxlığının saxlanılmasına nail olunur.

- Qazma məhlulunun şərti, plastik, effektiv özlülükləri, statiki və 
dinamiki sürüşmə gərginlikləri, su verimi tənzimlənərək, artıq reagent 
sərfini tələb etmir.

- Həlqəvi fəzadan dağıdılmış süxur hissəciklərinin intensiv nəqlini 
müəyyən edən tiksotropiya əmsalı artaraq, nəticədə quyunun yuyulma 
imkanları yaxşılaşır.

- Qazma məhlulunun gil qabığının sürtünmə əmsalı kəskin azalaraq, 
qazma alətinin və kəmərinin quyu lüləsində səlis hərəkətinə imkanlar 
yaranır.

- Müvafiq qazma məhlullarında köpüklənmə prosesi müşahidə 
olunmur. 

Nano tərkibli qazma məhlulları
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Tərkibi xam neftdən və Nano Hissəciklərdən (NH) ibarət olan «Nano-neft» 
sistemləri məhsuldar layların qəza və mürəkkəbləşmələrsiz qazılmasını təmin 
etməklə yanaşı, qazma aləti və kəmərinin quyu gövdəsində səlis hərəkətini 
təmin edir.

Yüksək friksion xassələri hesabına gil qabığının sürtünmə əmsalını 3,5 dəfəyə 
qədər azaldır.

Neftli-qazlı kollektorlardakı gillərin şişməsini məhdudlaşdırmaqla yanaşı, lay 
məsamələrində həll olmayan çöküntülərin yaranma ehtimalını aradan qaldırır.

«Nano-neft» tərkibləri qazma məhlullarının göstəricilərini tənzimləməklə 
yanaşı, səmərəli maye hövzəsi funksiyasına da malikdirlər.

«Nano-neft» sistemi tünd-şabalıdı rəngli maye halında maddə olub, su 
əsaslı qazma məhlullarının reotexnoloji və tribotexnoloji göstəricilərinin 
tənzimlənməsi, gillərin stabilləşməsi və kipgəcəmələgəlmənin qarşısının 
alınması məqsədilə istifadə edilir.

«Nano-neft» sistemi
Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
• Məhsuldar kəsilişlərin kollektorlarının məsamə və keçiriciliyinin   

qorunmasını təmin edir;
• Məhsuldar layda mühafizə ekranı hesabına lay kollektorlarında 

duz çöküntülərinin yaranmasının, məsamələrdəki gillərin şişməsinin və 
çirklənməsinin qarşısını alır;

• Qazma məhlulunun reoloji parametrlərini tənzimləyir;
• Quyu lüləsinin dayanıqlılığını artırır;
• Gil qabığının qalınlığını azaltmaqla bərabər elastikliyini artırır və onun 

sürtünmə əmsalını dəfələrlə azaldaraq baltanın və qazma kəmərinin lülədə 
sərbəst hərəkətini təmin edir;

• Yüksək tiksotropiya xassəsinə malik olmaqla suxur hissəciklərin intensiv 
nəqlini və kəsilişlərdə süxur hissəciklərinin asılı vəziyyətdə qalmasını təmin edir;

• Məhlulun özlülüyünü (plastik, effektiv, şərti) azaldır.

Effektlər:
• «Nanoyaddaş» effekti;
• Erkən turbulentlik;
• Qazma məhlulunun uzunömürlülüyünü təmin edir;
• Qazmanın mexaniki sürətinin artmasına təsir edir, fırlanma 
 momentini azaldır;
• Kipkəcəmələgəlməyə qarşı müsbət təsir göstərir.
• Bu sistem polimer mənşəli reagentlərin sərfini azaldır;
• Yağlayıcı preparatların istifadəsinə ehtiyac qalmır.

Texniki  göstəriciləri:
• Sıxlıq (ρ)                                     - 850 ÷ 870 kq/m3

• Şərti özlülük (T)                           - 25 ÷ 30 san
• Plastik özlülük (ηpl)                      - 12 ÷ 23 mPa·san
• Effektiv özlülük (ηef)                     - 3 ÷ 5 mPa·san
• DSG   (τ0)                                       - 4 ÷ 8 Pa
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Tərkibi təbii bitumdan və MNH-dan ibarət olan «Nano-bitum» sistemləri 
Anomal Alçaq Lay Təzyiqli (AALT), uzun müddət istismarda olan, udulmalarla, 
uçulmalarla səciyyələnən geoloji strukturların qazılması üçün nəzərdə tutulur. 
Bu sistemlərin başlıca üstünlükləri ondan ibarətdir ki, onlar lay kollektorları 
qarşısında etibarlı ekran yaradaraq, filtratın kollektorlara daxilolma radiusunu 
kəskin azaldırlar. «Nanoyaddaşa» malik olan «Nano-bitum» sistemləri gil 
qabığının sürtünmə əmsalını 12-15 dəfə azaltmaqla yanaşı, qazma məhlulunda 
erkən turbulentlik yaradır ki, nəticədə hidravliki müqavimət əmsalının azalması 
müşahidə olunur.  «Nano-bitum» sistemlərinin faktiki quyularda istifadəsi 
nəticəsində mexaniki sürətin artımı, kinetik enerji məsrəflərinin azalması 
müəyyən olunmuşdur.

«Nano-bitum» SISTEMI tünd-şabalıdı rəngli  maye halında maddə olub, 
su əsaslı qazma məhlullarının reotexnoloji və tribotexnoloji göstəricilərinin 
tənzimlənməsi, gillərin stabilləşməsi və kipgəcəmələgəlmənin qarşısının 
alınması məqsədilə istifadə edilir.

«Nano-bitum» sistemi
Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
• Məhsuldar kəsilişlərin kollektorlarının məsamə və keçiriciliyinin   

qorunmasını təmin edir;
• Məhsuldar layda mühafizə ekranı hesabına lay kollektorlarında 

duz çöküntülərinin yaranmasının, məsamələrdəki gillərin şişməsinin və 
çirklənməsinin qarşısını alır;

• Qazma məhlulunun reoloji parametrlərini tənzimləyir;
• Quyu lüləsinin dayanıqlılığını artırır;
• Gil qabığının qalınlığını azaltmaqla bərabər elastikliyini artırır və onun 

sürtünmə əmsalını dəfələrlə azaldaraq baltanın və qazma kəmərinin lülədə 
sərbəst hərəkətini təmin edir;

• Yüksək tiksotropiya xassəsinə malik olmaqla qazılmış süxur hissəciklərinin 
intensiv nəqlini və süxur hissəciklərinin məhlulda asılı vəziyyətdə qalmasını 
təmin edir;

• Məhlulun özlülüyünü (plastik, effektiv, şərti) azaldır.  
Effektlər:

• «Nanoyaddaş» effekti;
• Erkən turbulentlik;
• Qazma məhlulunun uzunömürlülüyünü təmin edir;
• Qazmanın mexaniki sürətinin artmasına təsir edir, fırlanma 
 momentini azaldır;
• Kipkəcəmələgəlməyə qarşı müsbət təsir göstərir.
• Bu sistem polimer mənşəli reagentlərin sərfini azaldır;
• Yağlayıcı preparatların istifadəsinə ehtiyac qalmır;

Texniki  göstəriciləri:
• Sıxlıq (ρ)                                      - 940  ÷  950 kq/m3

• Şərti özlülük (T)                           - 25  ÷  45 san
• Plastik özlülük (ηpl)                      - 19  ÷  31 mPa·san
• Effektiv özlülük (ηef)                     - 7  ÷  10 mPa·san
• DSG   (τ0)                                       - 6  ÷  15 Pa
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Dəniz şəraitində dərin dəniz stasionar özüllərində (DDSÖ) aparılan qazma 
işlərində qazma məhlullarının hazırlanması, parametrlərinə nəzarət, kimyəvi 
reagent və materialların istifadəsi ilə bağlı mövcud vəziyyət dərindən təhlil 
edilmiş, bu istiqamətdə yeni addım atılmışdır. Belə ki, aparılan təhlillər əsasında 
müəyyən olunmuşdur ki, DDSÖ-lərdə dizel mühərriklərindən kifayət qədər 
işlənmiş maşın atqı yağları (MAY) ayrılır ki, bunların təkrar istifadəsi praktiki 
olaraq qeyri-mümkün olduğundan su nəqliyyatı ilə sahilə  daşınır. 

Aparılan çox saylı tədqiqat işləri əsasında göstərilmişdir ki, MAY nano 
hissəciklər (HN) üçün səmərəli «daşıyıcı maye» funksiyasını yerinə yetirə 
bilər. Nəticədə NH və MAY əsasında qazma məhlullarının struktur-mexaniki 
və kolloid-kimyəvi xassələrini tənzimləyən «Nano-may» sistemi işlənilmiş və 
tədqiq olunmuşdur. Çoxsaylı tədqiqatlar ilə sübuta yetirilmişdir ki, «Nano-
may» sistemi «Nano-neft» və «Nano-bitum» sistemləri kimi buruq şəraitində 
sadə hazırlanma texnologiyasına malik olmaqla yanaşı mövcud analoqlarından 
iqtisadi baxımdan xeyli əlverişlidir. 

 «Nano-may» sistemi  tünd-boz rəngli  maye halında maddə olub, su əsaslı 
qazma məhlullarının reotexnoloji və tribotexnoloji göstəricilərinin tənzimlənməsi, 
gillərin stabilləşməsi və kipgəcəmələgəlmənin qarşısının alınması məqsədilə 
istifadə edilir.

«Nano-may» sistemi
Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
• Məhsuldar kəsilişlərin kollektorlarının məsamə və keçiriciliyinin   

qorunmasını təmin edir;
• Məhsuldar layda mühafizə ekranı hesabına lay kollektorlarında duz    

çöküntülərinin yaranmasının və məsamələrdəki gillərin şişməsinin qarşısını alır;
• Qazma məhlulunun reoloji parametrlərini tənzimləyir;
• Suverməni azaldır;
• Gil qabığının qalınlığını azaltmaqla bərabər elastikliyini artırır və onun 

sürtünmə əmsalını dəfələrlə azaldır;
• Statiki sürüşmə gərginliyini azaldır;
• Məhlulun özlülüyünü (plastik, effektiv, şərti) azaldır.

Effektlər:
• «Nanoyaddaş» effekti;
• Erkən turbulentlik;
• Qazma məhlulunun uzunömürlülüyünü təmin edir;
• Qazmanın mexaniki sürətinin artmasına təsir edir, fırlanma 
 momentini azaldır;
• Kipgəcəmələgəlməyə qarşı müsbət təsir göstərir.

Texniki  göstəriciləri:
• Sıxlıq (ρ)                                      - 935 ÷ 940 kq/m3

• Şərti özlülük (T)                           - 30 ÷ 50 san
• Plastik özlülük (ηpl)                      - 18 ÷ 35 mPa·san
• Effektiv özlülük (ηef)                    - 6 ÷ 8 mPa·san
• DSG   (τ0)                                      - 5 ÷ 12 Pa



13Qazma  məhlulları

Məhsul   ka ta loqu  - 2015

                     NİPİ "Neftegas"

«Nano-qudron»  sistemi  tünd-şabalıdı rəngli  maye halında maddə olub, 
su əsaslı qazma məhlullarının reotexnoloji və tribotexnoloji göstəricilərinin 
tənzimlənməsi, gillərin stabilləşməsi və kipgəcəmələgəlmənin qarşısının 
alınması məqsədilə istifadə edilir.

«Nano-qudron» sistemi
Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
• Məhsuldar kəsilişlərin kollektorlarının məsamə və keçiriciliyinin
      qorunmasını təmin edir;
• Məhsuldar layda mühafizə ekranı hesabına lay kollektorlarında
      duz    çöküntülərinin yaranmasının, məsamələrdəki gillərin şişməsinin 
      və çirklənməsinin qarşısını alır ;
• Qazma məhlulunun reoloji parametrlərini tənzimləyir;
• Quyu lüləsinin dayanıqlılığını artırır;
• Gil qabığının qalınlığını azaltmaqla bərabər elastikliyini artırır və onun
      sürtünmə əmsalını dəfələrlə azaldaraq baltanın və qazma kəmərinin
      lülədə sərbəst hərəkətini təmin edir;
• Yüksək tiksotropiya xassəsinə malik olmaqla süxur hissəciklərin intensiv
     nəqlini və kəsilişlərdə suxur hissəciklərinin asılı vəziyyətdə qalmasını
     təmin edir;
• Məhlulun özlülüyünü (plastik, effektiv, şərti) azaldır.

Effektlər:
• «Nanoyaddaş» effekti;
• Erkən turbulentlik;
• Qazma məhlulunun uzunömürlülüyünü təmin edir;
• Qazmanın mexaniki sürətinin artmasına təsir edir, fırlanma momentini 

azaldır;
• Kipkəcəmələgəlməyə qarşı müsbət təsir göstərir.
• Bu sistem polimer mənşəli reagentlərin sərfini azaldır;
• Yağlayıcı preparatların istifadəsinə ehtiyac qalmır.

Texniki  göstəriciləri:
• Sıxlıq (ρ)                                     - 900 ÷ 920 kq/m3

• Şərti özlülük (T)                           - 35 ÷ 40 san
• Plastik özlülük (ηpl)                      - 20 ÷ 30 mPa·san
• Effektiv özlülük (ηef)                    - 10 ÷ 15 mPa·san
• DSG   (τ0)                                     - 18 ÷ 22 Pa
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«Nano-yağ» sistemi tünd-şabalıdı rəngli  maye halında maddə olub, su 
əsaslı qazma məhlullarının reotexnoloji və tribotexnoloji göstəricilərinin 
tənzimlənməsi, gillərin stabilləşməsi və kipkəcəmələgəlmənin qarşısının 
alınması məqsədilə istifadə edilir. 

«Nano-yağ» sistemi
Təyinatı: 

Üstünlükləri: 
• Məhsuldar kəsilişlərin kollektorlarının məsamə və keçiriciliyinin
      qorunmasını təmin edir;
• Məhsuldar layda mühafizə ekranı hesabına lay kollektorlarında
      duz çöküntülərinin yaranmasının, məsamələrdəki gillərin şişməsinin 
      və çirklənməsinin qarşısını alır ;
• Qazma məhlulunun reoloji parametrlərini tənzimləyir;
• Quyu lüləsinin dayanıqlılığını artırır;
• Qazma aləti və kəmərinin quyu gövdəsində səlis hərəkətini təmin edir.
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Müxtəlif sıxlıqlı qazma və sement məhlullarının ayrılmasını təmin etmək 
və mürəkkəb profilli quyuların dağıdılmış süxur hissəciklərindən, gil qabığı 
qatlarından təmizlənməsi üçün «Nano-bufer» kompozisiyası işlənilmişdir. 
Tərkibinə yüksək molekullu polimer, calayıcı, ingibitor, 40-60 nm ölçülü 
nanohissəciklər və minerallaşmış su daxil olan özlü-elastik xassəli bufer 
məhlulunun konstantları aşağıdakılardır:

«Nano-bufer» sistemi
Təyinatı: 

Texniki  göstəriciləri:
• Sıxlıq, kq/m3                                        - 1022 ÷ 1034 kq/m3

• Effektiv özlülük, mPa·s                      - 13.3 ÷ 16.2
• Dinamik sürüşmə gərginliyi, Pa        - 6.1 ÷ 7.2
• Yunq modulu, Pa                                - 2.1 ÷ 3.3  
• Təcridetmə əmsalı, %                         - 75.4 ÷ 85.7
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Diametri 426 mm-dan 114 mm-dək olan 
qoruyucu kəmərlərin sementlənməsi üçün olan 
ayırıcı tıxaclar tamponaj sement məhlulunun 
basıcı mayedən ayrılması,  neft və qaz quyularının 
qazılması zamanı maye dövranının bərpasının 
və sementləmə prosesinin bitməsi siqnalının 
alınması üçün nəzərdə tutulublar.

УКЗЦ -155 qurğusu diametri və dərinliyindən 
asılı olmayaraq qazılan quyularda    qazma 
borularının başlıqlarında istifadə olunur.

УКЗЦ -73 qurğusu diametri və dərinliyindən 
asılı olmayaraq  istismar kəmərlərində nasos-
kompressor borularının başlıqlarında  istifadə 
olunur.

SEMENTLƏMƏ  TİXACININ 
QURAŞDIRMA  TEXNOLOGİYASI
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