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İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA NEFTÇIXARMANIN İNTELLEKTUAL 

ONLİNE İDARƏETMƏ SİSTEMİ 
 

Bu məqalə işlənmənin son mərhələsində istismar olunan yataqlarda neftçıxarmanın rentabelliyinin artırılmasını 

təmin edən modellərin, texnologiyaların, metodlarin və proseslərin intellektual “online” nəzarət, diaqnostika və idarə-

etmə sisteminin yaradılmasının problemlərinin araşdırılmasına yönəlmişdir. 

Məqalədə nanokomponentlərin laya vurulmasının intellektual idarə edilməsi yolu ilə layın neftvermə əmsalının 

yüksəldilməsi və neftçıxarma proseslərinin “noise monitoring” və intellektual idarə olunması hesabına onların 

rentabelliliyinin artırılması yolları araşdırılır. Proseslərin avtomatlaşdırılmasının mövcud vəziyyəti və bu sahədə 

görülmüş işlərin nəticələri şərh edilir. İntellektual online idarəetmə sisteminin məqsədi verilir. Qarşıya qoyulmuş 

məqsədə nail olmaq üçün həlli vacib olan məsələlər əsas proseslər üçün (ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyuları, 

quyuların debitini ölçən qrupşəkilli “Trap” ölçü qurğuları, Lay təzyiqini sabit saxlayan su vurma sistemi) 

müəyyənləşdirilir. Qoyulmuş məsələlərin həllinin əsas istiqamətləri şərh edilir. Məqalədə , həmçinin, lay-quyu 

sistemində baş verən proseslərin riyazi modelinin struktur sxemi, ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyularının idarəetmə 

sxemi, quyuların debitini ölçən qrupşəkilli “Trap” ölçü qurğusunun modernləşdirmə sxemi, su vurma sisteminin 

modernləşdirmə sxemi və neftçıxarma proseslərinin intellektual “online” idarəetmə sisteminin struktur sxemi verilir. 

Gözlənilən nəticələr şərh edilir. 

Açar sözlər: intellektual nəzarət, diaqnostika, idarəetmə sistemləri, nanokomponent, neft quyusu, ölçmə 
 

1. Giriş. Azərbaycan Respublikasının quru ərazisində yerləşən yataqlar özünün istismarının 

son mərhələsindədir. Bu mərhələdə yatağın neft ehtiyatı nisbətən azalır, layda sulaşma çoxalır, 

neftin özlülüyü artır, neftin çıxarılması çətinləşir, neft hasilatına çəkilən xərclər artır və onun 

rentabelliyi aşağı düşür. Nəticədə 55-60% neft yataqdan çıxarıla bilmir. Bu problemlə əlaqədar 

ARDNŞ-in vitse prezidenti, AMEA-in akademiki Xoşbəxt Yusifzadə Azərbaycan alimlərinin 1-ci 

qurultayında demişdir: “Bu vaxta qədər quruda 1 milyard ton neft hasil edilib, təxminən bir bu 

qədər də qurudakı yataqlarda neft ehtiyatımız var. Hazırda quru sahələrdə olan həmin yataqlardan 

nefti hasil etmək mümkün deyil. Çünki texnika və texnologiya buna imkan vermir. İnanıram ki, 

AMEA-nın alimləri bu sahədə inkişafa şərait yaradacaq işlər görəcəklər“[1]. 

Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasının quru ərazisində yerləşən və işlənmənin son 

mərhələsində olan yataqlardan neft hasilatının rentabelliyinin artirilmasina yönəlmiş elmi və 

praktiki işlərin aparılmasına çox böyük iqtisadi və sosial ehtiyac vardır. 

İşlənmənin son mərhələsində olan yataqlardan neft hasilatı sxemi (şək.1) əsas qarşılıqlı 

əlaqədə olan aşağıdakı  proseslərdən ibarətdir: 

– Ştanqlı dərinlik nasos qurğuları (ŞDNQ) ilə istismar olunan neft quyuları (NQ);  

– Quyuların məhsuldarlığını (debitini) ölçən “Trap” tipli avtomatlaşdırılmış qrupşəkilli ölçü 

qurğuları (“Trap” tipli AQÖQ);  

– Lay təzyiqini sabit saxlamaq üçün su vurma sistemi (Yığcam nasos stansiyaları (YNS), su 

paylayıcı qovşaq (SPQ), su quyuları (SQ)). 

Bu proseslərin səmərəli və qəzasız rejimlərdə aparılması ümumilikdə neft hasilatının 

rentabelliyinin artırılmasına xidmət edir. 

İşlənmənin son mərhələsində olan yataqlardan neft hasilatı proseslərinin analizi və icraçıların 

çoxillik təcrübəsi neft hasilatının rentabelliyinin artırılmasının iki yolla aparılmasının aktual 

olduğunu göstərir: 
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 Layın neft verimini artırmağa imkan verən modellərin, texnologiyaların və metodların 

yaradılması. 

  Neftçixarma proseslərinin “online” rejimdə səmərəli idarə edilməsini təmin edən nəzarət, 

diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin yaradılması.  

 

 
Şək.1. İşlənmənin son mərhələsində olan yataqlardan neft hasilatinin texnoloji sxemi 
 

Bu məqalə işlənmənin son mərhələsində olan yataqlarin hər iki yol üzrə rentabelliyinin 

artırılmasını təmin edən problemlərin araşdırılmasına yönəlmişdir. 

1.1. Laya vurulan suyun tərkibində komponentlərin intellektual idarə edilməsi yolu ilə 

layın neftvermə əmsalının artırılması. 

Məlumdur ki, neft sənayesində bir sıra mənfi amillər (duzçökmə, parafinçökmə, qum 

təzahürü, quyuların sulaşması, qazma zamanı anomal alçaq və yüksək təzyiqli kəsilişlərin maneəsiz 

keçilməsi zamanı məlum fəsadların aradan qaldırılması, məhsuldar layların kollektor xassələrinin 

qorunması və s.) var ki, bunlar hasilatda gözlənilən səmərənin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bununla 

yanaşı yüksək özlülüklü neftlərin çıxarılması çətin olduğu üçün hazırda neftvermə əmsalı 40-45 % 

ətrafındadır. Neftvermə əmsalının artırılması üzrə xeyli tədqiqatlar aparılmış və yeni üsullar 

işlənmişdir. Bunlardan biri də nanotexnologiya vasitəsilə neftvermə əmsalının artırılmasıdır. 

Nanotexnologiya – innovasiya texnologiyalarının tərkib hissəsi kimi müasir texnologiya 

olaraq atom və molekulların manipulyasiyası əsasında yeni unikal xassələrə malik olan geniş çeşidli 

məmulatların alınması və tətbiqidir. Nanotexnologiya elmin fundamental və praktiki sahələrinə aid 

olmaqla elmi və mühəndis biliklərinin sintezindən yaranır. 

Bu baxmdan “kiçik təsir və həyəcan” effekti əsasında Azərbaycanın yataqlarında neftvermə 

əmsalının artırılması üzrə geniş eksperimental tədqiqatlar və real quyularda tətbiq-sınaq işləri 

aparılmışdır. Nanotexnologiyanın işlənməsi və sınaqlarının nəticəsində “Azneft” İB-nin 

“Siyəzənneft”, “Abşeronneft”, “Bibiheybətneft” və “Suraxanıneft” NQÇİ-nin azdebitli və sulaşmış 

quyularında neftin istehsalı 2 dəfəyədək artmış, neftçıxarmada enerji məsrəfi 15% azalmış, çıxarılan 

mayenin tərkibindəki su 50% qədər azalmışdır [2]. 

Aparılmış sınaqların nəticələri göstərir ki, nanokomponentlərin “lay-quyu” sisteminə təsirinin 

effektini artırmaq məqsədi ilə bu prosesin intellektual idarəetmə sistemi yaradılmalıdır. 

Bu sistem giriş paramaetrlərini: temperatur – (T), təzyiq – (P), həcm – (V), keçiricilik – (k), 

özlülük – (η), neftin və lay suyunun sıxlığı – (ρ), nanotəbəqənin konsentrasiyanı – (c%) müəyyən 

diapazonda dəyişməklə hasilatın maksimum və lay suyunun minimum olmasına imkan yaratmalıdır. 
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1.2. Neftçıxarma proseslərinin“noise monitoring” və intellektual idarə olunması yolu ilə 

neft hasilatının rentabelliliyinin artırılması. 

Məlumdur ki, quruda yerləşən neftqazçıxarma müəssisələri mürəkkəb strukturlu 

avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Bu avadanlıqlarda yaranmış çoxsaylı qəzalar hesabına 

ümumilikdə neft hasilatının rentabelliyi xeyli aşağı düşür. Bu hal xüsusi ilə işlənmənin son 

mərhələsində olan yataqlarin quyuları (azdebitli quyular) üçün daha səciyəvidir. 

Hal-hazırda azdebitli neft quyularında istifadə olunan avadanlıqlar və sistemlərin çoxu 40-50 

il əvvəl yaradılmış texniki baza əsasında qurulmuşdur və neftçıxarma prosesinin idarəedilməsi və 

avadanlıqların nazaslıqlarının müəyyən edilməsi proseslərinə tam nəzarət etməyə imkan vermir. 

Son on ildə [3-5] Azərbaycan alimləri tərəfindən aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, sənaye 

obyektlərinin qəza vəziyyətinə keçidinin gizli dövrünün monitorinqi məsələlərinin həlli üçün 

siqnalların tərkibində olan küylərin daşıdığı informasiyanın qiymətləndirilməsi zəruridir. Ənənəvi 

texnologiyaların tətbiqi zamanı həll edilən məsələlərin nəticələrinə küyün təsirini aradan qaldırmaq 

üçün bir çox hallarda süzgəclər tətbiq edilir. Lakin məlum olmuşdur ki, obyektlərin qəza 

vəziyyətinə keçidinin gizli dövründə küyün xarakteristikaları geniş diapazonda dəyişir və bu da 

obyektin fəaliyyəti barədə qiymətli diaqnostik məlumat verir. Lakin ənənəvi texnologiyaların tətbiqi 

zamanı siqnalların işlənməsinin nəticələrinə “süzgəcin” tətbiqi zamanı məlumat daşıyıcısı olan küy 

silinib atılir və ya tətbiq edilən texnologiyalar onu nəzərə almağa imkan vermir. Beləliklə də 

mühüm və bir çox hallarda obyektin fəaliyyəti barədə yeganə olan qiymətli məlumat itirilir. 

Bunları nəzərə alaraq, AMEA-da noise-lə (küylə) qarışıq siqnalların tərkibində olan, qiymətli 

diaqnostik məlumat daşıyıcısı olan noise-dən informasiya daşıyıcısı kimi istifadə etməyə imkan 

verən noise monitoring (NM) texnologiyaları yaradılmışdır. NM texnologiyalarının tətbiqi 

nəticəsində dünyada ilk dəfə olaraq obyektlərin texniki vəziyyətində baş verən dəyişiklikləri onlarin 

gizli dövründə aşkar edən texniki vasitələr və sistemlər yaratmaq üçün imkanlar yaranmışdır [6]. 

Noise monitoring və digər texnologiyalardan istifadə etməklə son illər işlənmənin son 

mərhələsində olan yataqlarda neft hasilatının texnoloji prosseslərinin və avadanlıqlarının 

nasazlıqlarının, onların gizli dövründə aşkarlanması və diaqnoz edilməsi üçün siqnalların 

keyfiyyətcə yeni analiz metod və alqoritmləri işlənilmişdir. Bu metod və alqoritmlər əsasında, 

informasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərindən istifadə etməklə NM texnologiyalı telemetrik 

ölçü, nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin işlənməsi, sınaqların keçirilməsi, istehsalının 

mənimsənilməsi və sənayedə tətbiqi problemləri həll oluna bilər. Bu da öz növbəsində işlənmənin 

son mərhələsində olan yataqlarin rentabelliyinin kəskin surətdə (15%-dən çox) artmasına imkan 

verər. 

Təklif olunan texnologiyalar və sistemlər Şirvan Oyl, Binəgədi Oyl, Bibiheybət mədənlərində 

müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir. Sınaqların nəticəsi avadanlıqların nasazlıqlarının 

yaranmasının ilkin dövrünü təyin etməklə qəzaların vaxtında aradan qaldırılması hesabına neft 

quyularının rentabelliyinin artmasını sübut etmişdir. Eyni zamanda məlum olmuşdur ki, quruda 

neftçıxartma müəssəsələrinin rentabelliyinin yüksədilməsi üçün ehtiyyatlar heç də tükənməmişdir. 

Belə ki, neftçıxarma müəssəsində olan proseslərin və qurğuların (neftçıxarma quyuları, quyuların 

hasilatının olçülməsi, yığcam nasos stansiyaları və laya su vurma) həm fərdi, həm də kompleks 

şəkildə nəzarət, diaqnostika və robast idarə olunması yolu ilə rentabelliyi xeyli artırmaq 

mümkündür [7-9]. 

Su vurma prosesi zamanı laya vurulan nanokomponentin miqdarının və keyfiyyət 

göstəricilərinin layın hidrodinamikasını və hər bir quyunun hasilatını əks əlaqə hesabına operativ 

nəzərə alınmaq yolu ilə, ümumilikdə, məhsuldar layda baş verə biləcək qəzaların qarşısını almaqla 

rentabelliyin yüksəlməsinə xidmət edəcək. Bu baxımdan neftqzçıxarmada nanotexnologiyaların 

səmərəli tətbiqini həyata keçirməyə imkan verən və eyni zamanda proseslərin və avadanlıqların 

nasazlıqlarının gizli dövrünü təyin edən yeni nəsil telemetrik ölçü, nəzarət, diaqnostika və idarəetmə 
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sistemlərinin işlənməsi və eyni zamanda bu sistemlərin birgə kompleks şəkildə fəaliyyətini təmin 

edən alqoritmlərin yaradılması, istehsalının təşkili və Azərbaycan Respublikasının quruda yerləşən 

neft mədənlərində tətbiqi çox aktual məsələdir. 

İşlənmənin son mərhələsində olan yataqlarin rentabelliyinin artirilmasi probleminin həlli 

ixtisaslı neft kadrlarının qorunub saxlanılması və yüksək keyfiyyətli Azərbaycan neftinin xalqın 

maddi rifahının yüksəlməsinə yönəldilməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd olunanları əsas tutaraq, Azərbaycanın neft strategiyasının məntiqi inkişafı kimi 

Azərbaycan Respublikasında quruda yerləşən, işlənmənin son mərhələsində olan yataqlarin 

rentabelliyinin yüksəldilməsi üzrə 2017-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı hazırlanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqram əsasında yaradılacaq alqoritmlərə, qurğulara və 

sistemlərə xarici ölkələrdə də böyük tələbat var (Qazagıstan Respublikası, Türkmənistan 

Respublikası, Rusiya və digər ölkələrə ixrac edilə bilər). Bu isə yeni istehsal sahələrinin və yeni iş 

yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Bu proqram Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, AR Dövlət Neft Şirkətinin, Bakı 

Dövlət Universitetinin və qabaqcıl dünya neft istehsalı təşkilatlarının təcrübəsini nəzərə almaqla 

quruda yerləşən yataqlardan neft hasilatının rentabelliyinin artırılmasına yönəlmiş elmi-

tədqiqatların nəticələrini özündə cəmləşdirir. 

2. Mövcud vəziyyət. 

2.1. ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyuları. 

ŞDNQ-nın yeraltı avadanlıqlarına və hasilat quyusunun rejiminə nəzarət etmək məqsədilə 

alınan dinamometrik məlumatların mərkəzləşmiş dispetçer məntəqəsində toplanması keçən əsrin 60-

70-cı illərində istehsal olunmuş ÇTP (частотная телемеханика промыcловая), bəzi mədənlərdə isə 

Gilavar telemexanika kompleksi – Balaxanıneft mədənlərində, “Nur” telekompleksi – Şirvan OYL 1 

saylı mədəndə və Bibiheybət mədənlərində, Şirvan OYL  3 saylı mədəndə  isə “Ayna” telekompleksi 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyularının işinə və avadanlıqlarına nəzarət sistemi əsasən 50 il 

bundan əvvəl işlənib hazırlanmış üsulla-dinamaqramların həndəsi formasına görə quyunun yeraltı 

avadanlıqlarının nasazlıqlarını təyin etməyə yönəlmişdir. 

Bu üsul 1000-1500 metr dərinliklikli quyularda işləyən dərinlik nasoslarının nasazlıqlarını 

50% ehtimalla təyin etmək imkanı verir və dərin quyular üçün nasazlıqların təyin edilməsi ehtimalı 

olduqca aşağıdır. Yerüstü avadanlıqların nasazlıqları isə dinamoqrammlar əsasında tamamilə təyin 

oluna bilmir. Quyu üzərində quraşdırılmış ŞDNQ-nin yeraltı və yerüstü avadanlıqlarının 

nasazlıqlarının gizli dövrünün təyin edilməsi və nasazlıqları identifikasiya etməyə imkan verən üsul 

və alqoritmlərin yaradılması şübhəsiz bu qurğuların səmərəli işləməsinə xidmət edəcəkdir. Bununla 

yanaşı quyunun özünü səmərəli rejimdə işlətməyə imkan verən alqoritmlərin və bu alqoritmləri icra 

etməyə imkan verən intellektual qurğuların yaradılması ŞDNQ ilə istismar olunan quyuların 

rentabelliyini yüksəltmək üçün böyük ehtiyyat mənbəyidir. Bu deyilənləri son illər AMEA 

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda işlənmiş və AMEA “Kibernetika” XKB tərəfindən hazirlanaraq 

Bibiheybətneft neftqzçıxarma idarəsinin 55 ŞDNQ ilə istismar olunan quyusunda tətbiq olunmuş 

noise monitoring, diaqnostika və idarəetmə sisteminin iki illik istismar göstəriciləri də sübut edir. 

2.2. Quyuların debitini ölçən qrupşəkilli “Trap” ölçü qurğuları. 

Neft yataqlarının istismarı zamanı hasilatın ölçülməsi (neftin, suyun, qazın) ən vacib və 

mürəkkəb məsələlərdən biridir [1]. Hər bir quyunun gündəlik veriminin dəqiq təyin olunması 

quyuların texnoloji rejimlərinin (lay-quyu-dərinlik nasosu) düzgün seçilməsi hesabına avadanlıqların 

vaxtında profilaktik işlərə dayandırılmasını təmin etməklə çox böyük qəzaların qarşısını almağa 

imkan verir. 
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Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının mədənlərində istifadə edilən “Trap” tipli qrup ölçü 

qurğularında quraşdırılmış mənəvi cəhətdən çoxdan köhnəlmiş və ehtiyyat hissələri tapılmayan 

avtomatlaşdırma vasitələri və ölçü texnikasının yeniləşməsinə çox böyük tələbat var. 

Quyuların debitini ölçən qrup səkilli “Trap” ölçü qurğularından hasilat haqda məlumatları 

toplamaq üçün hələ də bir sıra mədənlərdə keçən əsrin 60-80-cı illərində istehsal olunmuş AГM-3 

(автоматизированный групповой мерник) sistemlərindən istifadə olunur. Bəzi mədənlərdə isə 

avtomatlaşdırılmış ölçü sistemləri olmadığına görə əl ilə ölçmə üsulları ilə kifayətlənməli olurlar. 

Son illər “Salyan OYL” şirkətinin 14 ədəd qrupşəkilli “Trap”ölçü qurğusunda AMEA İdarəetmə 

Sistemləri İnstitutunda işlənmiş, AMEA “Kibernetika” XKB-də yaradılmış intellektual idarəetmə 

sistemi tədbiq edilmişdir. 

Hasilatın düzgün təyin edilməsi uçün AMEA-da yaradılmış və mayenin kütləsini dəqiq təyin 

etməyə imkan verən yeni metodlardan istifadə olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

2.3. Lay təzyiqini sabit saxlayan su vurma sistemi. 

Laya su vurma sistemi uzun müddətdir istismarda olan mədənlər üçün lay təyziqini bərpa 

etmək məqsədi ilə məhsuldar laylara suyun vurulması prosesidir. Bu proses laya su vurma sistemi 

vasitəsilə həyata keçirilir. Laya su vurma sistemi əsasən yığcam blok şəkilli nasos stansiyasından, 

mədənin sahəsi üzrə paylanmış su vurma quyularından, onları birləşdirən yüksək təzyiqli boru 

xətlərindən və boru xətləri uzərində yerləşdirilmiş siyirtmələrdən, suyu drosselləşdirici siyirtmədən, 

su sərfini ölçən cihazlardan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının mədənlərində olan su vurma sistemlərinin avtomatlaşdırılma-

sının hazırki vəziyyətinin analizi aşağıdakıları aşkar etmişdir: 

– Quyular qrupuna gedən suyun miqdarını dəyişmək üçün əl ilə açılıb bağlana bilən 

siyirtmədən istifadə olunur; 

– Quyular qrupunun sərf etdiyi suyun miqdarının təyin olunması müasir informasiya 

texnologiyalarının tələblərinə cavab verə bilməyən lokal cihazlarla həyata keçirilir; 

– Nasos stansiyalarında elektrik mühərriklərinin və digər avadanlıqların mühafizə sxemləri 

istismar dövrünü çoxdan bitirmiş elementlər bazasında, müasir tələbatlara cavab verə bilməyən 

sxemlərlə həyata keçirilir ki, bu da öz növbəsində sistemin etibarlı işləməsinə təminat vermir; 

– Avadanlıqların nasazlıqlarının diaqnostika olunması məsələlərinə baxılmamışdır; 

– Quyulara vurulan suyun təzyiqinin drossel vasitəsi ilə tənzim olunması çox böyük iqtisadi 

itkilərə səbəb olur; 

– Hasilat quyularından alınan məlumatlar əsasında su vurma rejimlərinin operativ seçilmə 

imkanlarının olmaması; 

– Su vurma rejimlərinin təyin edilməsi zamanı layda gedən hidrodinamik proseslərin operativ 

nəzərə alınmaması; 

– Laya nanokomponentlərin vurulması üçün qurğuların olmaması. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasının NQÇİ-də yuxarıda adları çəkilən texnoloji proses və 

qurğulardan ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyuları və quyuların məhsuldarlığını ölçən qrup səkilli 

“Trap” ölçü qurğuları nisbətən mərkəzləşmiş məlumat toplama sistemi ilə təchiz olunmuş, qalan 

texnoloji proses və qurğular isə yalnız lokal mühafizə və idarə orqanları ilə təchiz edilmişlər. 

Neftçıxarma obyektlərində istifadə olunan qurğuların və sistemlərin əksəriyyəti mərkəzləşmiş 

nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinə qoşulmadığına görə onların idarə olunması zamanı 

proseslər arasındakı qarşılıqlı əlaqə operativ nəzərə alına bilmir. Bu isə öz növbəsində bütün 

proseslərinin səmərəli idarə olunmasına imkan vermir. Eyni zamanda hətta nəzarət sistemləri ilə 

təchiz olunmuş texnoloji prosses və qurğularda belə nasazlıqların gizli dövrünün aşkarlanması və 

onların robast idarə olunma problemi öz həllini tapmadığı üçün bu sistemlərin effektivliyi aşağı 

olur. 
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3. İntellektual online idarəetmə sisteminin məqsədi. 

Sistemin məqsədi neftqazçıxarmada nanotexnologiyaların (“kiçik təsir və həyəcan” effekti 

əsasında neftvermə əmsalının artırılması) tətbiqi prossesinin intellektual idarə olunması yolu ilə 

Azərbaycan Respublikasının quru ərazisində yerləşən və işlənmənin son mərhələsində olan 

yataqlardan neft hasilatinin texniki iqtisadi göstəricilərinin artırılmasıdır. Bu məqsədə nail olmağın 

əsas yollarından biri nanotexnologiyaların geniş və səmərəli tətbiqini həyata keçirmək üçün 

intellektual idarəetmə sisteminin işlənməsi, ikincisi isə proses və avadanlıqların nasazlıqlarının, 

onların gizli dövründə aşkarlanması və diaqnoz edilməsi üçün AMEA-da yaradılmış NM 

texnologiyalarından istifadə etməklə obyektdə ölçülən siqnalların yeni analiz metod və 

alqoritmlərinin yaradılması, eyni zamanda bu metod və alqoritmləri həyata keçirən yeni nəsil 

telemetrik ölçü, nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin, qurğularının yaradılması. 

4. Təyin olunmuş məqsədə çatmaq üçün məsələlərin qoyuluşu. 

 ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyuları üçün: 
– Texnoloji avadanlıqların nasazlıqlarının monitorinqi və icra mexanizmlərinin geniş 

diapozonda idarə oluna bilməsi üçün quyu üstündə ölçülə biləcək parametrlərin seçilməsi, toplanmış 

dinamometrik və vattmetrik məlumatların analiz metod və alqoritmlərinin işlənməsi, yeni nəsl 

texniki vasitələrin, sistemin strukturunun yaradılması, struktura daxil olan yeni nəsil qurğuların 

aparat və proqram modullarının işlənməsi; 

– Nanokomponentlərin boruarxası fəzaya püskürdülməsi prosesinin işlənməsi. 

 Quyuların debitini ölçən qrupşəkilli “Trap” ölçü qurğuları üçün: 

– neftin, suyun, qazın miqdarının laya edilən təsiri qiymətləndirməyə imkan verən dəqiqıiklə 

təyin edilməsi üçün ən müasir avtomatlaşdırma vasitələri, ölçü metodları, texnikası və informasiya 

texnologiyaları ilə təchiz edilərək yenidən qurulması. 

 Lay təzyiqini sabit saxlayan su vurma sistemi üçün: 

– Nasos qurğularının robast nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin yaradılması; 

– Nanokomponentlərin laya vurulan suya əlavə püskürdülməsi prosesinin idarəetmə sisteminin 

yaradılması. 

5. Qoyulmuş məsələlərin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri 

5.1. İşlənmənin son mərhələsində olan yataqlardan neft hasilati prosesinin riyazi modelinin 

yaradılması. 
Nanosistemlərin “lay-quyu” sisteminə təsirindən əvvəl və sonra aşağıdakı parametrlər 

izlənilir: 

1. Giriş parametrləri olaraq nanokompozit boru arxası fəzaya və laya püskürdülən 

parametrlər: təzyiq – (P), həcm – (V), temperatur – (T) ölçülür; 

2. Emal olunan parametrlər olaraq özlülük – (η), MNH-ın ölçüləri – (r) və qatılıq – (c %) 

müəyyən diapazonda dəyişmələr ölçülür, təklif olunan yeni modellər əsasında optimal təsir üçün 

nanokomponentlərin həcmi, püskürdülmə sürəti və s. kimi texnoloji parametrlər seçilərək proseslər 

idarə olunurlar. 

3. Çıxış parametrləri olaraq hasilatın maksimum və lay suyunun minimallaşdırılmasını əsas 

tutaraq intellektual idarəetmə sistemi yaradılır; 

4. Su vurma quyuları-lay-hasilat quyuları və nasos dövrəsinin çoxfazalı qarışığın hərəkətinin 

yeni inteqral riyazi modellərinin (Şək.2) yaradılması zərurəti ortaya çıxır. 
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Şək.2. Neftli-qazli yataqlarin istismari zamani lay-quyu sistemində baş verən proseslərin riyazi 

modellərinin struktur sxemi 
 

5. Riyazi modellərin işlənməsi zamanı suvurma və lay-istismar quyuları sistemində 

nanokomponentli ultradispers qarışıq mayenin fraktal strukturlu stoxastik paylanmış məsaməli 

mühitlərdə qeyri-stasionar hərəkətini və mühitlərin faza dəyişmələtini nəzərə alan, mövcud 

modellərin nəticələrini daha da yaxşılaşdıran yeni adekvat modellərin işlənməsi, onların nəticələri 

əsasında operativ intellektual qərarqəbuletmə və idarəetmə sistemlərinin yaradılması mümkün olur. 

6. Bu modelin konkret obyektlə uzlaşma alqoritimlərinin yaradılması və proseslərin idarə 

olunması zamanı enerjiyə qənaət, neft istehsalının artması və suyun miqdarının azalması 

qiymətləndirilərək alınan iqtisadi səmərə təyin olunur. 

5.2. ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyularının optimal iş rejimlərini təyin və təmin etmək 

üsullarının işlənməsi (Şək.3): 

 

 
Şək.3. ŞDNQ ilə istismar olunan neft quyularının idarəetmə sxemi 

 

– “quyu-nasos” sisteminin işinə operativ, səhih nəzarət üsullarının yeni informasiya 

texnologiyaları əsasında işlənməsi; 
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– hasilat quyusuna nanokomponentlərin püsgürdülməsi texnoloji prosesinin və onun 

idarəetmə alqoritmlərinin yaradılması; 

– “quyu-nasos” sisteminin işinə nanokomponentlərin təsirinin tədqiqi; 

– ŞDNQ-nin mühərriyinin sərf etdiyi gücün ifrat-tezlikli diskretləşdirmə texnologiyaları ilə 

ölçülməsi və noise texnologiyaları ilə analizi; 

– Vattmetraqramların düzgün və etibarlı identifikasiyası hesabına yeraltı və yerüstü 

avadanlıqların nasazlıqlarının ilkin dövrünün təyin edilməsi üçün proqram və texniki vasitələrin 

algoritmlərinin yaradılması; 

– ŞDNQ ilə istismar olunan quyular üçün robast idarəetmə alqoritmlərinin program və texniki 

vasitələlərinin işlənməsi və sınaqdan keçirilməsi. 

5.3. Quyuların debitinin operativ təyin üsullarının işlənməsi (Şək.4): 

– Quyuların hasilatına (debit) nəzarət məqsədi ilə Trap” tipli qrup ölçü qurğularının bazasında 

daha dəqiq ölçmə üsul və qurğularının yaradılması; 

– Qurğunun sınaq nümunəsinin seçilmiş obyektdə quraşdırılması avadanlıqların və proqram 

təminatının real obyekt şəraitində yoxlanılması; 

– Dinamoqramlardan nasosun dolma faizinin təyin edilməsinin dəqiqiliyinin və etibarlılığının 

yüksəldilməsi yollarının işlənməsi; 

– Vattmetroqramları siqnal analizinin müasir texnologiyaları əsasında analiz etməklə nasosun 

dolma faizini təyin etmək üsullarının yaradılması. 
 

 
Şək.4. Quyuların debitini ölçən qrupşəkilli “Trap” ölçü qurğusunun modernləşdirmə sxemi 

 

5.4. Lay təzyiqini saxlayan su vurma texnologiyasının və sisteminin səmərəliliynin 

yüksəldilməsi üsullarının işlənməsi (Şək. 5): 

– Nasos stansiyaları üçün robast nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin müasir 

kontroller bazasında yaradılması; 

– Mədəndə lay təzyiqini sabit saxlamaq, su və nanokomponent püsgürtmə proseslərinin 

səmərəliliyini artırmaq məqsədilə mədənin statistik göstəriciləri, vurulan suyun və nanokompo-

nentlərin parametrləri əsasında prosesin optimal idarəetmə alqoritmlərinə və texniki vasitələrinə 

olan tələblərin yaradılması; 

– Nasos stansiyalarında nasos aqreqatlarının və yardımçı avadanlığın noise texnologiyalar 

əsasında diaqnostika sisteminin yaradılması; 

– Nasos stansiyalarının optimal iş rejimində işləməsini təmin edə bilən alqoritmlərin və 

intellektual texniki avadanlığın yaradılması; 
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– Su paylayıcı qovşaqların və su vurma quyularının (nanokomponentlərin əlavə olunması) 

intellektual informasiya-ölçmə və idarəetmə sisteminin yaradılması; 

– Ümumilikdə su və nanokomponent vurma sisteminin telemetrik nəzarət, diaqnostika və 

idarəetmə kompleksinin nəzəri və praktiki məsələlərinin işlənməsi. 
 

 
Şək.5. Lay təzyiqini sabit saxlayan su vurma sisteminin modernləşdirmə sxemi 

 

5.5. Neft hasilatı proseslərinin “online” rejimdə idarəedilməsini təmin edən noise 

monitorinq, diaqnostika və robast idarəetmə sisteminin yaradilmasi (Şək.6).  

Sistem aşağıda göstərilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur: 

– Texnoloji proseslərin parametrlərinə interaktiv rejimdə nəzarət; 

– Avadanlıqlarda yarana biləcək nasazlıqların yaranmasının ilkin dövrünün 

diaqnozlaşdırılması; 

– Nanokomponentlərin hazırlanması, suya əlavə edilməsi və laya vurulması, maye halında 

olan nanokomrozitlərin lay-istismar quyuları sistemində hərəkəti proseslərinin riyazi inteqral (birgə) 

modellərinin yaradılması, bu modellər əsasında uyğun texnoloji məsalələrin ən azı iki üsulla 

(analıtik və ədədi üsulların tətbiqilə) həll olunması, nəticələrin müqayisə edilməsi və seçilmiş 

həllərə uyğun hesabatlar əsasında rasional online idarəetmə proseslərinin alqoritmlərinin 

yaradılması; 
 

 
Şək.6. İşlənmənin son mərhələsində olan yataqlarda nanotexnologiyaların tətbiqinin intellektual 

online idarəetmə sisteminin struktur sxemi 

– Neft hasilatı proseslərinin «online» rejimində kompleks nəzarət, diaqnostika və idarəetmə 

alqoritmlərinin yaradılması; 
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– Dinamoqramları real vaxt ərzində (online) adekvatlıq şərtini ödəməklə identifikasiya etməyə 

imkan verən alqoritmlərin, texnoloqiyaların, proqramların və vasitələrin yaradılması; 

– Obyektlərin texniki vəziyyətlərinin dəyişmələrinə intellektuallaşdırılmış noise nəzarət və 

noise diaqnostika texnologiyalarının və aparat-proqram vasitələrinin yaradılması; 

– Obyektlərin rentabelliklərini yüksəltməyə imkan verən intellektual robast idarəetmə 

sistemlərinin yaradılması. 

6. Gözlənilən nəticələr. 
Bu sistemin neftçıxarma obyektlərində tətbiqindən aşağıdakı nəticələr gözlənilir: 

1. Yeralı (dərinlik nasosu, borular, ştanqlar) və yerüstü avadanlıqların (elektrik mühərriyi, 

reduktor) texniki vəziyyətinin diaqnostikası həyata keçiriləcək; 

2. Proseslərə müdaxilə edərək operativ idarə etmək hesabına onların səmərəli rejimdə 

istismar olunması (nasosun yırğalanma dövrünün dəyişdirilməsi, periodik iş rejiminə keçirilməsi və 

s.) əldə ediləcək; 

3. Mühərrikin valından tələb olunan firlanma momentinə görə stator dövrəsinə verilən 

gərginliyin qiymətinin tənzimi hesabına elektrik enerji sərfinin azalması əldə olunaçaq; 

4. Quyu avadanlıqlarının nasazlıqlarının ilkin mərhələdə aşkarlanması hesabına təmirlərarası 

müddətin artırılması və quyuların təmirinə çəkilən xərclərin azalması əldə ediləcək; 

5. Quyuda mayenin dinamik səviyyəsini tapılmış optimal rejimdə stabil saxlamaqla nasos-

quyu sisteminin işinin effektivliyi artacaq; 

6. Quyuların periodik rejimdə optimal idarə olunması hesabına qum tıxaclarının qarşısının 

alınması və bununla da təmir xərcləri azalacaq; 

7. Ölçmə dəqiqliyinin və etibarlılığının artırılması hesabına quyuların iş rejimlərinə nəzarətin 

mükəmməlləşdirilməsinə nail olunacaq; 

8. Suvurma quyularına vurulan nanokomponentlərin miqdarının və keyfiyyətinin hasilat 

quyularında alınan nəticəyə görə əks əlaqə ilə optimal idarə olunması yolu ilə layın neft veriminin 

artırılmasına nail olunacaq; 

9. Nanokomponentlərin hasilat quyularına püskürülməsinin optimal idarə oluna bilməsi 

hesabına onların neft verimi artacaq, avadanlığın aşinmalarının qarşısı alınacaq; 

10. Hasilat quyusundan çıxarılan mayenin sululuğu azalacaq (Neft / Su nisbəti artacaq); 

11. Quyuətrafı torpaqların radioaktiv tərkibli lay suları ilə çirklənməsi azalacaq; 

12. Avadanlıqların erkən diaqnostikası və prosseslərin intellektual idarəolunması hesabına: 

 - avadanlıqların təmirlərarası vaxtı artacaq; 

 - bir ton neftin çıxarılmasına çəkilən xərclər azalacaqdır. 
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T.A. Aliev, O.G. Nusratov, G.A. Guluev, A.B. Hasanov, As.H. Rzaev, F.G. Pashaev 

Intelligent system for online managing oil production based on innovative technologies 

The paper is devoted to the issue of creating an intelligent system of online control, diagnostics and management 

of models, technologies, methods of processes ensuring improved profitability of oil production of oilfields at the final 

stage of operation. 

The authors analyze ways to increase oil recovery efficiency of reservoirs through intelligent management of 

injecting nanocomponents into a formation and to improve the profitability of oil production processes through noise 

monitoring, and their intelligent management. The paper describes the state-of-the-art of automation of oil production 

processes and the results of the work performed in this field. The objective of the intelligent online management system 

is given, and the range of the problems to solve for basic processes (oil wells operated by SRPU, “Trap” group 

metering stations measuring well flow rate, water injection system to maintain formation pressure) is defined for 

achieving that objective. 

The paper also gives the diagram of the general mathematical model of processes in the formation-well system, 

the diagram of management of wells operated by SRPU, the diagram of modernization of “Trap” group metering 

stations measuring well flow rate, the diagram of modernization of the water injection system maintaining formation 

pressure and the block diagram of the intelligent online system for managing oil production based on innovative 

technologies. The expected results are given. 

Keywords: intelligent control, diagnostics, control system, nanocomponent, oil well, measurement 
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Т.А. Алиев, О.К. Нусратов, Г.А. Гулуев, А.Б. Гасанов, Ас.Г. Рзаев, Ф.Г. Пашаев 

Интеллектуальная система online управления нефтедобычи на базе инновативных технологий 

Статья посвящена исследованию проблем создания интеллектуальной системы “online” контроля, 

диагностики и управления моделями, технологиями, методами процессов, обеспечивающих повышение 

рентабельности нефтедобычи в промыслах, находящихся на последней стадии эксплуатации. 

В статье анализируются пути повышения коэффициента нефтеотдачи пласта за счет 

интеллектуального управления закачки нанокомпонентов в пласт и повышения рентабельности процессов 

нефтедобычи за счет “noise monitoring”-а и интеллектуального управления ими. Описывается нынешнее 

состояние автоматизации процессов нефтедобычи и результаты выполненных работ в этой области. 

Приводится цель интеллектуальной online системы управления. Для достижения поставленной цели 

определяется круг решаемых необходимых задач для основных процессов (нефтяные скважины, 

эксплуатируемые с ШГНУ, групповые замерные установки “Трап” для измерения дебита скважины, система 

закачки воды для поддержания пластового давления). Описываются основные направления решения 

поставленных задач. 

В статье также приведена структурная схема обобщенной математической модели процессов в 

системе пласт-скважина, схема управления скважин, эксплуатирующихся ШГНУ, схема модернизации 

групповых замерных установок “Трап” для измерения дебита скважин, схема модернизации системы закачки 

воды для поддержания пластового давления и структурная схема интеллектуальной online системы 

управления нефтедобычи на базе инновативных технологий. Приведены ожидаемые результаты.  

Ключевые слова: интеллектуальный контроль, диагностика, система управления, нанокомпоненты, 

нефтяная скважина, измерение 
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