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Duz  və  parafin 
çöküntüləri  ilə  mübarizə



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” - ın 50-dən artıq kəşfiyyat-layihə işlərinin yerinə yetirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları tərəfindən verilmiş lisenziyası vardır.

NİPİ “Neftegas” - ın 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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M ü n d ə r i c a t 

  Duz çöküntülərinə qarşı KD-1 inhibitoru

  Duz çöküntülərinə qarşı NDI-1 inhibitoru 

  Duz çöküntülərinə qarşı İS-1,2 inhibitoru 

  Su-neft emulsiyalarını parçalamaq üçün 
 deemulqator (ND seriyalı)

  Asfalt-qətran-parafin çöküntülərini  təmizləmək 
 üçün reagent  MH-03-01-18

  Depressor  aşqari NDP-1

  Asfalt-qatran-parafin çöküntülərinə qarşı 
 ND-NDP-1 inhibitoru

  Rezervuarlardan  neft  və neft məhsullarının  
 buxarlanmasına qarşı inhibitor (NMBH-1)

  Neftin  dispergent  yığıcısı  (NNDY-1)

  Parafin  deposits  inhibitor  «АЕS-06» 

  İnhibitor  «А-07»

  Anomal davamlı su-neft emulsiyalarının dağıdılması 
 üçün deemulqator (NDŞ-1)

  PDL-509 deemulqatoru
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Tətbiq olunan NQÇİ-lər:   «Azneft» İB-nin 28 May adına NQÇİ.

Duz çöküntülərinə qarşı KD-1 inhibitoru

Texniki  göstəriciləri:
Aqreqat halı axıcı şəffaf maye
Qoruyucu effekt 80 - 98%
Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3 1070 ÷ 1075
Donma temperaturu, оC  -(20 ÷23)
Kinematik özlülülk υ, sSt 16 ÷ 24
Həll olması:

neftdə
suda 

dispersləşir
həll olur

Maksimal dozası, q/l 100.0
рН 3 ÷ 4

KD-1 inhibitoru neft hasilatının 
bütün texnoloji prosesləri boyunca 
karbonat çöküntülərinin qarşısının 
alınmasında yüksək effektə 
malikdir. Dərinlik və səthi neft-
mədən avadanlıqlarının duz 
çöküntülərindən mühafizəsini 
təmin edir, neft-mədən 
avadanlığının metalına qarşı 
korroziyaya aqressiv deyil, mənfi 
temperaturlarda aşağı özlülük 
xarakteristikasına malikdir, suda 
yaxşı həll olur. 

Duz çöküntülərinə qarşı KD-1 inhibitoru  karbonat, sulfat və sulfid 
duz çöküntüləri ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulub.
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NDI-1 inhibitoru neft hasilatının bütün texnoloji prosesləri boyunca 
karbonat çöküntülərinin qarşısının alınmasında yüksək effektə malikdir. 
Yeraltı və yerüstü neft-mədən avadanlıqlarının duz çöküntülərindən 
mühafizəsini təmin edir, neft-mədən avadanlığının metalına qarşı 
korroziyaya aqressiv deyil, mənfi temperaturlarda aşağı özlülük 
xarakteristikasına malikdir, suda yaxşı həll olur. 

Duz çöküntülərinə qarşı NDI-1 inhibitoru 

Texniki  göstəriciləri:
Aqreqat halı axıcı maye

Rəngi açıq yaşıl

рН 9 ÷ 10 

Donma temperaturu, оC  -30
Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3 1200 ÷ 1225
Donma temperaturu, оC  -30
Kinematik özlülülk υ, sSt 16 ÷ 30
Həll olması:

neftdə
suda 

dispersləşir
həll olur

Tətbiq olunan NQÇİ-lər:   «Azneft» İB-nin Qaraçuxur İriləşdirilmiş 
Neft Mədəni.
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İS-1,2 inhibitoru neft hasilatının bütün texnoloji prosesləri 
boyunca karbonat çöküntülərinin qarşısının alınmasında 
yüksək effektə malikdir. Yeraltı və yerüstü neft-mədən 
avadanlıqlarının duz çöküntülərindən mühafizəsini təmin 
edir, neft-mədən avadanlığının metalına qarşı korroziyaya 
aqressiv deyil, mənfi temperaturlarda aşağı özlülük 
xarakteristikasına malikdir, suda yaxşı həll olur. 

Duz çöküntülərinə qarşı İS-1,2 inhibitoru  karbonat, sulfat 
və sulfid duz çöküntüləri və sulfid barium ilə mübarizə üçün 
nəzərdə tutulub.

Duz çöküntülərinə qarşı İS-1,2 inhibitoru 

Texniki  göstəriciləri:
Aqreqat halı axıcı maye
Donma temperaturu, оC  -30
Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3 1070 ÷ 1100
Soyuma temperaturu, оC  -30
Kinematik özlülük υ, sSt 16 ÷ 30
Həll olması:

neftdə
suda 

dispersləşir
həll olur

Qoruyucu effekt, %  80 ÷ 98
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Su-neft emulsiyasının parçalanması və əmtəə nefti əldə etmək 
üçün mədəndə neftin ilkin hazırlanması zaman istifadə edilməsi 
tövsiyə olunur.

Məhsulun tətbiqi neft fazasında xlor duzunun və suyun miqdarını  
aşağı salmağa imkan verir, neftin özlülüyünün aşağı düşməsi ilə 
onun nəqli asanlaşır.

Kimyəvi təbiəti: əlavəli SAM qarışığından ibarətdir. Reaqent 
neftin hazırlanması prosesində emulsiyaya 2-10 %-li məhlul halında, 
həmçinin lazım gələrsə, təmiz halda əlavə oluna bilər.

Deemulqatorun səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı 
kriteriyalar əsas götürülür:

• Su və neft fazalarının tez parçalanmasını təmin edir;
• Fazaların dəqiq ayrılma sərhəddini yaradır;
• Neft fazasında qalıq suyun miqdarının az olmasını təmin edir;

Su-neft emulsiyalarını parçalamaq 
üçün deemulqator (ND seriyalı)
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Asfalt-qatran-parafin çöküntülərini  
təmizləmək üçün MH-03-01-18 reagenti  

  MH-03-01-18 reagenti quyuların lift borularından, yerüstü və sualtı neft  
xətlərindən  AQP çöküntülərinin  təmizlənməsi  üçün  istifadə  olunur, layın  
quyudibi  zonasının  təmizlənməsində effektiv təsir göstərir.

MH-03-01-18 reagenti  aromatik  karbohidrogenlər  fraksiyası  və  SAM  
kompozisiyasından ibarətdir. Tərkibindən asılı olaraq bir neçə markası (A-95, 
A-98 və s.) mövcuddur. MH-03-01-18  modifikasiya olunmuş markanın tərkibinə 
yüksək effektli SAM  əlavə  olunması  islatma  qabiliyyətini yaxşılaşdırır, reagentin 
nüfuzetmə dərinliyini və sürətini artırır, onun  təsir  dairəsini  genişləndirir.

Təklif olunan reagent spesifik iyli, neftdə,  qaz  kondensatında  və  digər  
neft  məhsullarında istənilən nisbətdə həll olan, suda həll olmayan rəngli  
mayedir.  Reagent  stabil  tərkibə  malikdir, IV zəhərlilik qrupunun az təhlükəli 
maddələrinə aiddir.

İstifadəsi
Təklif olunan  reagentlər  təcrübi-sənaye  və  qəbul  sınaqlarını  keçmiş və  uzun  
müddətdir ARDNŞ-nin   dəniz  neft  mədənlərində  mədən  avadanlığında  
AQP  çöküntülərinə  qarşı   geniş istifadə olunur.

Reagentin üstün cəhətləri
MH-03-01-18  reagenti  müxtəlif tərkibli  AQP  çöküntülərini yüksək  

həlletmə  qabiliyyətinə malikdir və lift borularının və neft kollektorlarının tam 
təmizlənməsini təmin edir.

Reagent aşağı temperaturlarda, statik və dinamik şəraitdə effektiv təsir 
etdiyindən quyuya və ya  boru  xəttinə  vurulan zaman qızdırılmaq tələb etmir, 
bu isə quyuların istilik metodu ilə ənənəvi işlənməsi zamanı qızdırıcıların 
istifadəsindən yaranan yanğın təhlükəsini aradan qaldırır.

Neft sənayesində istifadə olunan qaz kondensatı, yüngül  neft  və neft  
məhsullarından  fərqli olaraq MH-03-01-18 reagenti quyuların təmirarası 
dövrünü 4-5 dəfə artırır.

Reagent qaldırıcı boruların tələb olunan dərəcədə təmizlənməsini təmin 
edir,  tutulmuş  boru xətlərinin AQP çöküntülərindən təmizlənməsində və 
dərin sualtı neft  xətlərində  hidravliki  müqaviməti azaltmaq üçün effektlidir.

MH-03-01-18 reagenti neftlərin özlülüyünü azaldır və parafin 
çöküntülərindən qoruyucu  təsir  göstərir. Reagentin modifikasiya olunmuş 
markasının  tərkibində bakterisid xassəsinə malik olan və sulfatreduksiya edən 
bakteriyaların məhvini  təmin  edən  inhibitor  vardır.  Tərkibində   hidrogen 
sulfid olan dəniz və lay suyu mühitində reagent korroziyadan yüksək qoruma 
effektinə malikdir.
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Buruqların  istismarının   səmərəliliyini  azaldan  səbəblərdən   biri  
asfalt-qatran-parafin çöküntülərinin (AQPÇ) əmələ gəlməsidir. AQPÇ  
quyudibi zonada  və   neft - mədən   avadanlığının   səthində  yığılır.  Yüksək   
parafinli və yüksək özlülüklü neftlərin nəqlinin dünya təcrübəsində 
aşağıdakı üsulları məlumdur:  

• İlkin qızdırılma ilə (“isti vurulma”);
• Termik emaldan sonra səmt qızdırılması ilə;
• Az özlülüklü həlledici ilə;
• Qazla doymuş neft məhsulları ilə;
• Səthi-aktiv maddələrin sulu məhlulları ilə;
• Depressor aşqarları ilə.

İlk dəfə olaraq yüksəkparafinli  və  yüksək  özlülü  neftlər  üçün  
depressor aşqarı NDP-1 işlənib hazırlanmışdır. NDP-1 AQPÇ -nin  əmələ  
gəlməsinin  qarşısını almaqla yüksəkparafinli neftlərin reoloji xassələrini 
xeyli yaxşılaşdırır. Bu isə neftin sonrakı nəqli üçün mühümdür. 

Depressor  aşqarı NDP-1

• Aqreqat halı     - maye
• Rəngi      - açıq-sarı
• pH      - ~6
• Sıxlığı,  kq/m3                                - 763 ÷ 785
• Xüsusi sərfi, %                                   - 0.0001 ÷ 0.001
• Depressiya (donma temperaturunun  
 aşağı düşməsi), oC                  - 35 ÷ 40                                                
• İnhibitorun qabiliyyəti, %            - 80 ÷ 100-ə qədər
• Donma temperaturu,  oC                       - -45 ÷ -50

• Deemulqator;                                                                              
• Layın quyudibi zonasının işlənməsi üçün reagent; 
• Özlü ağır neftlərin nəqli üçün depressor aşqar;
• Rezervuarların dib çöküntüsündən təmizlənməsi üçün reagent. 

Yüksəkparafinli   neft   axınına  NDP-1  depressor  aşqarını   daxil etdikdə 
hidravlik (filtrasiya) müqavimət aşağıda qeyd  olunanlar hesabına azalır: 

 ▪    Neftin həcmində AQPÇ karkasının dağılması  hesabına  neftin  
özlülüyünün azalması;

  ▪    Boru divarlarından (layın məsamələrindən) çöküntülərin 
yuyulması;

  ▪    Çirklənmə hissəsinin yuyulması hesabına təmiz və 
       çirkli səthlərin hidrofilləşməsi (oleofilləşməsi);
 ▪    Çirklənmiş səthin real nahamarlığını hamarlaşdırmaq;
 ▪      Borunun səthinin NDP-1 nano layları ilə modifikasiya olunması.     

Texniki  göstəriciləri:

Əlavə funksiyaları:
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Neftin hasilatı və nəqli zaman 
neft-mədən avadanlıqlarında, boru 
kəmərlərində AQPÇ-nin qarşısının 
alınması, neft emulsiyalarının 
parçalanması və özlülüyünün 
azaldılması, quyularda və 
kommunikasiyalarda korroziya 
proseslərinin aşağı salınması üçün 
nəzərdə tutulub.

• Aqreqat halı      –  maye 
• Rəngi       –  tünd qəhvəyi  
• Aktiv hissə,% kütlə ilə      –  50
• рН        –  7.5-8.0 
• Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3    –  860÷875
• Donma temperaturu, oС       -50 
• Həll olması:          suda      – həll olmur
         neftdə    həll olur 

Asfalt-qatran-parafin çöküntülərinə 
qarşı ND-NDP-1 inhibitoru

Texniki  göstəriciləri:
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Rezervuarlardan buxarlanma zamanı neft və neft məhsullarının  itkisinin 
azaldılması məsələləri neft sənayesi  üçün  iqtisadi  və  ekoloji  cəhətdən 

aktualdır.   Korroziya  nəticəsində  
bir çox köhnə rezervuarların 
hermetikliyi  pozulmuşdur. Buna 
görə də faktiki tullantılar  mövcud  
olan normaları xeyli üstələyir.  Neft  
və  neft  məhsullarının itkilərinin  
azaldılmasının  texniki  və kolloid-
kimyəvi   üsulları  və  vasitələri vardır. 

Texniki üsullardan və vasitələrdən 
fərqli olaraq kolloid-kimyəvi metod  

və vasitələr rezervuarların rekonstruksiyası və böyük  kapital  qoyuluşları  
ilə  əlaqəli  deyillər. Neft və neft məhsullarının  rezervuarlardan  itkisinin  
azaldılmasının  kolloid-kimyəvi üsul və vasitələrinə aşağıdakılar aiddir:

• Üzən emulsiyalar;
• Üzən mikroemulsiyalı köpüklü örtüklər;
• Mineral materiallardan olan üzən makrokürəciklər 
 (10-20 mm);
• Neftdə həll olmayan və uçmayan üzən laylar;
• Yüksək   hidrofil   səthi-aktiv  maddələr  əsasında  molekulyar  
 adsorbsion  laylar (> 100 nm).

• Layın qalınlığı, nm                         - 100-ə qədər;
• İnhibitorun səmərəliliyi, %        - 40 ÷ 60-a qədər;
• Neftdə həll olması                        - praktiki həll olmur;
• Uçuculuğu                                     - uçucu deyil;
• Çəkilmə üsulu                             - çiləmək;    
• “Karbohidrogen   mayesi - qaz”  tipli  fazaların   bölgü   səthləri  
 nanokolloid hissəciklərin adsorbsiyası hesabına maksimal 
 hidrofilliyə malik olurlar.

Rezervuarlardan  neft  və neft məhsullarının  
buxarlanmasına qarşı inhibitor (NMBH-1)

Layın neftveriminin artırılması üçün reagent kimi istifadə oluna bilər.
Beləliklə, təklif olunan nanoinhibitorun geniş tətbiqi rezervuarlardan 

neft və neft məhsullarının itkisinin və hava hövzəsinin karbo-
hidrogenlərin buxarları ilə çirklənməsinin kifayət qədər azaldılmasına 
imkan yaradır.

Texniki göstəriciləri:

Əlavə funksiyaları: 
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Su  səthində   qəzalar   nəticəsində dağılmış 
neftin ləğv edilməsi üçün neftin dispergent yığıcısı   
(NNDY -1)  ilk  dəfə  olaraq işlənib hazırlanmışdır.  
NNDY-1 effektivliyi  kompozisiyada   hidrofob və 
hidrofil komponentlərin iştirakı ilə  əlaqədardır. 
Komponeftdə  həll olan oliqomerin və suda 
həll olan fosfat saxlayan səthi-aktiv maddənin 
qarışığından ibarətdir.

Kompozisiya səthi-aktiv maddələrin qarışığından ibarətdir:
 • Suda həllolan polimerlər;
 •     Nefthəlledici oliqomerlər;
 •     Suda həll olan fosfortərkiblilər. 

Neftin  dispergent  yığıcısı  (NNDY-1)

• Aqreqat halı                                                                - yağvari maye
• Sıxlığı,  kq/m3  (20 oC-də)                            - 950
• Kinematik özlülüyü,  mm2/san,  (20 oC-də)     - 47 ÷ 50
• Dinamik özlülüyü,   mPa·san, (20 oC-də)      - 48.3
• Refraksiya əmsalı,    (20 oC-də)                                - 1.4429
• Suda həll olması                                                   - qismən həll olur
• Neftdə həll olması                                              - qismən həll olur
• Suda işçi qatılıq,  %                                      -  2 ÷ 5
• Xüsusi sərfi, kq/ton                                           -  0.5 ÷ 1
• Qaynama temperaturu,  oC                            -  250
• Donma temperaturu,  oC                                       - (20 ÷ 22)
• Hava ilə sərhəddə səthi gərilmə,  mN/m, (20 oC-də) - 26.8
• Kerosinlə sərhəddə səthi gərilmə,   mN/m, (20 oC-də) - 12.6
• Yayılma təzyiqi, mN/m                                 - 39
• 5 %-li sulu məhlulun pH mühiti                       - 4 ÷ 4.5
• Balıq təsərrüfatı hövzələri üçün suda KBBH, mq/dm3  - 0.3

Texniki  göstəriciləri:
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Parafin  deposits  inhibitor  «АЕS-06» 

İnhibitor quyularda, boru xətlərində 
parafin  çökmələrinin qarşısını 
almaq, parafinli neftlərin axıcılığını 
yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur.

Reagentin üstünlükləri : 
İnhibitor  susuz  və  az  sulaşmış  mühitlərdə  parafin  çökmələrindən effektiv 

mühafizəni təmin edir, neftlərin reoloji xarakteristikalarını yaxşılaşdırır 
və  alçaq  temperaturlarda  onların özlülüyünü azaldır. İnhibitor ekoloji 
təmizdir, istifadəsinə  icazə  verilib,  inhibitorun  aktiv  maddəsi  sənaye 
miqyasında istehsal olunur. İnhibitorun sərfi 50 ÷ 100 q/t  təşkil edir.

İnhibitor  neftdə,  neft  məhsullarında, qaz kondensatında, aromatik 
karbohidrogen fraksiyalarında həll olur. “AES-06” inhibitorun   kəskin iyi 
yoxdur, zəhərli deyil.

İstifadəsi : 

İnhibitorun  tələb  olunan  qatılıqda  işçi  məhlulu mədəndə standart 
avadanlıqdan istifadə etməklə qızdırılmadan hazırlanır.

Reagent təcrübi-sənaye və qəbul sınaqlarından keçmiş və ARDNŞ-
nin neft  mədənlərində istifadə olunur.
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"A-07" inhibitoru quyularda, neftlərin və yüksək parafinli qaz-
kondensatların hasilatı, yığılması və nəqli sistemlərinin mədən 
avadanlıqlarında asfalt-qatran-parafin çöküntülərinin qarşısını almaq 
üçün nəzərdə tutulub.

İnhibitor  «А-07»

Texniki  göstəriciləri:

• Xarici görünüşü     -  tünd rəngli,  
          özlülü  məhsul
• Sıxlığı, q/sm3 (20 oC-də)   -  0.920 ÷ 0.980
• Donma temperaturu, oC                 - 22 ÷ 28  
       İnhibitor kəskin iyə malik deyil, zəhərli deyil və partlayış 
 təhlükəli deyil.    

İnhibitor  susuz  və  az  sulaşmış  mühitlərdə  parafin   çökmələrindən  
90%-dən  artıq effektiv mühafizə edir, neftlərin donma temperaturunu 
20-30 oC azaldır, neftlərin reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır və alçaq 
temperaturlarda onların özlülüyünü dəfələrlə aşağı  salır, quyuların və boru 
xətlərinin qəflətən dayanması zamanı  uzun  müddət  neftlərin  hərəkətli 
olmasını təmin edir.

Reagentin üstünlükləri
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Neftin çıxarılması, hazırlanması və emalı prosesi texnoloji  avadanlıqda 
və nəql borularında ağır neft çöküntülərinin  (neft şlamlarının ) yığılması 
ilə müşayət olunur. Onlar dövrü olaraq “buxarlanma sahəsi” ilə neft  
tutucularına atılırlar. Atmosferdə və digər proseslərdə baş verən daimi 
dəyişikliklərin təsiri ilə neft şlamları özlərini anomal davamlı su-neft 
emulsiyaları kimi göstərirlər.  Zaman  keçdikcə  su damcılarında bronlaşdırıcı 
təbəqənin sıxılması və möhkəmlənməsi, yüngül fraksiyanın buxarlanması, 
neftin oksidləşməsi  və  qətranlaşması, asfalten və qətranların digər 
keyfiyyətə keçməsi hesabına emulsiyaların təbii qocalması baş verir.  Neft 
fraksiyalarının  alınması ( suyun miqdarı 1%-dən çox olmaqla)  ilə   neft 
şlamlarının utilizasiyası anomal davamlı su-neft emulsiyasının dağılma  
texnologiyasının işlənib hazırlanmasını tələb edir. Bu cür şlamların 
utilizasiyası üzrə  olan  layihələrin əksəriyyəti  avadanlıqların, kimyəvi 
reagentlərin düzgün seçilməməsi və ya şlamların özlərinin təbiətinin 
bilinməməsi səbəbindən lazımi  effekt  vermirlər.

Anomal  davamlı   su-neft   emulsiyalarının  dağıdılması   üçün  ilk dəfə olaraq 
deemulqator (NDŞ-1) işlənib hazırlanmışdır.

• Su və neft fazalarının tez ayrılmasının təmini;
• Fazaların bölgü sərhəddinin dəqiq yaradılması;
• Neft fazasında qalıq suyun miqdarının azlığının təmini;
• Fazaların dəqiq bölünməsinin təmini;

Su-neft emulsiyalarının dağıdılması ilə əlaqədar ağır və yüksək parafinli 
neftlərin reoloji xassələri yaxşılaşır  ki,  bu  da  onların  sonrakı  nəqli  üçün 
mühümdür. Deemulqator NDŞ-1 ilə  işlənmədən  sonra  neftin  tərkibindəki 
qalıq suyun qatılığı 0.1-0.3 % təşkil edir.

Deemulqatorun effektivliyini qiymətləndirmək üçün əsas 
kriteriyalar aşağıdakılardır:

Anomal davamlı su-neft emulsiyalarının 
dağıdılması üçün deemulqator (NDŞ-1)

• Layın quyudibi zonasının işlənməsi üçün reagent;
• Özlü ağır neftlərin nəqli üçün depressor aşqarı;
• Rezervuarların dib çöküntülərindən təmizlənməsi üçün 
 reagent;
• Layların  neftveriminin artırılması üçün reagent.

Əlavə funksiyaları:
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• Aqreqat halı      -  maye
• Rəngi                                                   -  tünd 
           qonur-qırmızı
• Sıxlıq 20 oC-də, kq/m3    -  980
• Kinematik özlülük (19 oC), mm2/s  - 64.3
• Dinamik özlülüyü (19 oC), mPa·s  - 63.0
• pH                                                  -  9
• Həll olması:      suda                  -  həll olmur
                              neftdə              -  həll olur
•  Xüsusi sərfi, q/t      -  200 ÷ 350
• Donma temperaturu, оС       -  -30

Texniki  göstəriciləri:

PDL-509 deemulqatoru
Su-neft emulsiyasının parçalanması və əmtəə nefti əldə etmək üçün 

mədəndə neftin ilkin hazırlanması zaman istifadə edilməsi tövsiyə 
olunur.

Məhsulun tətbiqi neft fazasında xlor duzunun və suyun miqdarını  
aşağı salmağa imkan verir, neftin özlülüyünün aşağı düşməsi ilə onun 
nəqli asanlaşır.

Kimyəvi təbiəti: əlavəli SAM qarışığından ibarətdir. Reagenti emal 
olunan emulsiyaya təmiz halda əlavə edirlər.

Deemulqatorun səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı 
kriteriyalar əsas götürülür:

• Su və neft fazalarının tez parçalanmasını təmin edir;
• Fazaların dəqiq ayrılma sərhəddini yaradır;
• Neft fazasında qalıq suyun miqdarının az olmasını təmin edir;
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