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GİRİŞ 

Abşeron yarımadasında yerləşən neft yataqları sonuncu 
istismar mərhələsini yaşamaqdadırlar. Onlarda sulaşmanın sə-
viyyəsi  95-98% təşkil edir. Xəzər dənizi akvatoriyasında yer-
ləşən yataqlarında isə  bu göstəricinin nisbətən aşağı səviyyədə 
olmasına baxmayaraq, proses intensivləşməkdədir. Adətən belə 
yataqlarda neftin çıxarılmasında mexanikləşdirilmiş üsullardan, 
o cümlədən elektrik dalma nasoslarından istifadə olunur.  

Azərbaycanda elektrik dalma qurğularının tətbiqi ilə 
neftin hasilatı XX əsrin ortalarından başlamışdır. Diafraqmalı 
və mərkəzdənqaçma prinsini əsasında işləyən bu nasoslar, 
böyük miqdarda qum və mexaniki qarışıqlar faktoru şəraitində 
istismar qabiliyyətinə malikdirlər. Onlar dərin və maili quyu-
larda böyük səmərə ilə tətbiq olunurlar.  

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmisdir ki, 
mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos  qurğularının (MEDNQ) 
mürəkkəb is şəraiti onlarda imtina, eləcə də,  qəzaların artması, 
istismar resurslarının azalması, təmirlər arası müddətin qısal-
ması ilə müşahidə olunur. Son illərdə göstərilən çatışmamazlıq-
ların aradan qaldırılması istiqamətində aparılan işlərin geniş-
lənməsinə baxmayaraq problem öz aktuallığını saxlamaqdadır.  

Monoqrafiyada mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos 
qurğularının tətbiqinin müasir vəziyyətinin təhlili, onlarda baş 
verən imtinaların səbəblərinin analizi, müxtəlif şəraitlərdə istis-
mar  olunan elektrik dalma nasos qurğularında imtinaya qədər 
işləmə müddətləri ilə bağlı toplanmış statistik məlumatlarda 
uyğunluq dərəcəsinin (bircinsliyin) tədqiqi, texniki və texnoloji 
imkanların tədqiqi, imtina payı qismində  kifayətedici statistik 
məlumatlardan istifadə etməklə elektrik dalma nasoslarının 
imtinasız işləmə ehtimalının qiymətləndirilməsi, etibarlılıq 
xarakteristikaları nəzərə alınmaqla elektrik dalma nasoslarının 



 

 

 

təmirlərarası müddətinin artırılmasının təmini məsələləri öz 
əksini tapmışdır.  
FƏSİL1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏTBİQ 

OLUNAN ELEKTRİK  DALMA  NASOS  
QURĞULARININ  İSTİSMAR ŞƏRAİTİNİN TƏHLİLİ 

VƏ  ONLARDAN EFFEKTİV İSTİFADƏNİN YOLLARI 
 

1.1.Azərbaycan neft sənayesində elektrik dalma 
nasoslarının tətbiqinin müasir vəziyyətinin təhlili 

Hal-hazırda Respublikada kəşf olunmuş 71 neftqaz-
kondensat yataqlarının 57-si istismardadır və onlardan 38-i 
quru sahələrində yerləşmişdir. Bu yataqların 20-si (54,1%-i) 
Abşeron yarımadasında yerləşir və “Azneft” İB, müxtəlif 
müştərək müəssisə və əməliyyat şirkətləri tərəfindən istismar 
olunur [5].  Onlarda istismar prosesinin sonuncu mərhələsinə 
keçməsi səbəbindən neftin mexanikləşdirilmiş üsullarla 
çıxarılması üstünlük təşkil edir [76,8]. Bu sırada qeyd olunan 
yataqlarda  ştanqlı quyu nasoslarından (ŞQN) istifadə geniş 
tətbiq tapmışdır, lakin bu üsulla neftin çıxarılması qeyri-effek-
tiv olduğu (sulaşmanın yüksək olduğu və s.) hallarda mərkəz-
dənqaçma elektrik dalma nasos qurgularından (MEDNQ) 
istifadə metodu aktuallıq kəsb edir [103, 65].  

Yuxarıda adları çəkilən üsullarla neftin hasilatının orta 
səviyyəsi olduqca fərqlidir. Belə ki, MEDNQ-dan istifadə 
etməklə neft hasilatının orta səviyyəsi Rusiya Federasiyası üzrə 
114,7 ton/gün təşkil etdiyi halda, ştanqlı nasoslar üzrə bu 
göstərici 14,1 ton/gün bərabərdir [105]. Azərbaycanda isə bu 
göstəricilər MEDNQ-dan istifadə ilə  1,0 ton/gün,  ştanqlı 
nasoslar üzrə bu göstərici 0,34 ton/gün təşkil edir [18]. 

Şəkil 1.1-də “Azneft” İB-nin balansında olan quyu fon-
dunda istismar üsullarının tətbiqini xarakterizə edən diaqram 
göstərilmişdir. Diaqramdan göründüyü kimi Azərbaycanın 



 

 

 

neft-qaz çıxarma idarələrində (NQÇİ) tətbiq edilən hasilat 
üsulları sırasında ştanqlı nasos və qazlıft metodları prioritet 
olmasına baxmayaraq, elektrik dalma nasoslarından istifadə 
genişlənməkdədir. Digər tərəfdən mədən şəraitində bu üsuldan 
istifadə sahəsində böyük təcrübə toplanmışdır və onun 
genişləndirilməsi maraqla qəbul olunur. 

 

 
Şək. 1.1  Azərbaycanda neftin hasilat üsulları 

Müqayisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, RF-nin neft 
mədənlərində MEDNQ-nın tətbiq səviyyəsi 50-80% təşkil edir 
[96].  Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının tətbiqini 
onların bir sıra üstünlükləri ilə əsaslandırmaq olar: 

 -sonuncu istismar mərhələsində olan yataqlarda yüksək 
debitin əldə olunması tələbi zamanı;   
 -avadanlığın quyu ağzında yerləşdirilməsi üçün kiçik 
ölçülü sahədən istifadə olunma (xüsusən dəniz platformaların-
da); 
 -istismar kəmərinin diametrinin kiçik ölçülərində; 
 -qaz veriminin məhdud olduğu və qazlift üsulunun 
tətbiqinin istifadəsi mümkün olmadıqda; 
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 -qaz və qum faktorlarının aradan qaldırılması məsələsi 
həll edilmiş şəraitdə yataqda depresiya yaratmaqla hasilatın 
yüksəlməsi üçün; 

 -istismar prosesinin avtomatlaşmasının sadəliyi; 
 -cari və kapital xərclərin aşağı olması; 
 -xidmət servisinin asanlığı; 

 -təmirlər arası müddətin ştanqlı nasos qurğularına 
nəzərən yüksər olmasıdır.  

 Bunlarla yanaşı elektrik dalma nasoslarının tətbiqi 
onlardakı bəzi çatışmamazlıqlar səbəbindən məhdudlaşır. Bu 
sırada aşağıdakıları qeyd etmək olar: 
 -istismar şəraitinin yüksək sürətli olması, bərk fazaların 
və qum faktorunun təsirindən baş verən abrazi yeyilmələr 
səbəbindən iş müddətinin aşağı olması; 
 -çıxarılan məhsulun maya dəyərinin və ümumilikdə 
iqtisadi səmərəliliyin  bir başa sərf olunan elektrik enerjisinin 
qiymətindən asılılığı; 

-istismar avadanlıqlarının əsas hissəsinin quyu dibində 
yerləşməsi səbəbindən təmir-bərpa işlərinin çətin və baha ol-
ması; 

-böyük qaz faktoru şəraitində tədbiqinin məhdudluğu;
 -geniş servis xidmətinin yaradılmasının vacibliyi.  

Neftçıxarmada MEDNQ-da istifadənin effektivliyi 
yeraltı təmirlərin sayının  azaldılması və təmirlər arası müd-
dətin artırılmasında xüsusi önəm kəsb edir [43]. Müasir dalma 
nasos qurğuları özündən əvvəlkilərdən konstruktiv və istismar 
parametrlərinə görə ciddi şəkildə seçilirlər. Onlar artıq dərin 
endirmələr tələb olunan, korroziyalı və yüksək dərəcəli sərbəst 
qaz faktorlu quyularda da istifadə olunurlar [33]. Onların məh-
suldarlığı 200...2000 m3/gün, yaratdıqları basqının səviyyəsi isə 
3000metrdir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hal-hazırda Azərbaycan 
Respublikasında bu avadanlıga olan təlabat “Azneft” İstehsalat 



 

 

 

Birliyinin “Dalma qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  
eksperimental istehsalat müəssisəsi” tərəfindən həyata keçirilir.    
1964-cü ildə yaradılmış bu müəssisə Sovetlər İttifaqı zamanı 
yalnız dalma nasoslarının təmiri üçün nəzərdə tutulmuşdu və 
tələb olunan hissələr, eləcə də komplektləşdiricilər tam şəkildə 
Rusiyadan gətirilirdi.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində müəssisənin bağlanması 
və dalma nasoslarının xarici ölkələrdən gətirilməsi məsələləri 
reallaşmaq üzrə idi, lakin burada mərhələlərlə aparılan 
modernləşdirilmə işləri, yüksək ixtisaslı kadr potensialının 
saxlanması və istehsal texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi 
sayəsində müəssisə öz fəaliyyətini genişləndirə bilmisdir. Hal-
hazırda bu müəssisə tam istehsal sahəsinə çevrilərək dalma 
nasoslarının quruluşlarına daxil olan hissələri (kabel istisna 
olunmaqla) istehsal edir. Müəsissə ölkədə istismar olunan  
mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğularının 70 %-dən 
çoxuna, diafraqmalı nasosların isə hamısına servis xidməti 
göstərir və nəticədə son on ildə  1,74 milyon ton əlavə neftin 
çıxarılmasına imkan yaratmışdır.    

Bu nasoslar Bibiheybətneft, Balaxanıneft, Suraxanıneft, 
Muradxanlıneft, Binəqədineft, Siyəzənneft ərazilərində, eləcə 
də, Ə.Əmirov, H.Z.Tağıyev, 28 May, Neft daşları adına və 
başqa NQÇİ-də  tətbiq olunurlar.  

Cədvəl 1.1-də   2005-2014-cü illərdə  Azərbaycan Res-
publikasının neftqaz mədənlərində tətbiq olunan dalma nasos-
larının miqdarı və onların köməkliyi ilə çıxarılan neftin həcmi 
göstərilmişdir.  

MEDNQ-nın ən böyük istifadəçisi Balaxanıneft və 
Suraxanıneft (hər birində 120-yə yaxın quyuda), Ə.Əmirov 
adına və Bibiheybətneft NQÇİ  (hər birində 50-yə yaxın quyu-
da), Siyəzənneft və H.Z.Tağıyev adına (hər birində 20-yə yaxın 
quyuda) NQÇİ-lərdir. 



 

2005-2014-cü illərdə  mərkəzdənqaçma dalma nasoslarının tətbiqi ilə çıxarılan neftin miqdarı 

Cədvəl 1.1 
NQÇİ-nin adı və 
EDN-lu quyuların  
sayı 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Balaxanıneft» 

 
26432,6 25244,1 25522,3 27557,9 29036,9 26840,4 28660,5 34022,4 37699,7 34122,4 

85 87  94 119 121 119 124 120 118 119 

Əmirova adına 
 

7158,4 7171 7613 7607,8 7186,0 7262.0 7033,0 7163,0 7330,0 7200,0 
 28 30 29 31 30 32 34 35 35 

«Bibi-heybətneft» 
 

21901 22713 19613 14595,1 10940,1 12640,6 14366,0 15098,0 15555,0 15198,0 
43 50 42  32  26 36 34  39 45  39 

«Suraxanıneft» 
 

46295,7 39952,5 49751,5 54741,6 57611,7 54949,0 57236 54456,9 70338,0 54406,9 
95  99 101 105 105 116 113 113 147 110 

H.Z.Tağıyev adına 
 

7570.8 8581,9 6434,3 9330,0 10315,0 10583,5 9726,9 8812,5 7349,5 8820,5 
15 11 9 12 13 15 17 22 21 25 

Muradxanlıneft 
 

11203 9341 6804.8 4976 6162 5903 8690 14908 13359,0 15000 
8 8 7 7 6 6 13 15 12 15 

Neft Daşları 
 

2578.2 3537 3105.0 3423.5 2890 2656.5 1678 1861 1718,6 1861 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

«Binəqədineft» 
 

1604 - - - - - - - - - 
 3 - - - - - - - - - 



 

 

 

Siyəzənneft 
 

1125 1132 1220 1236 1304.4 1239 1408 4831 3960,0 4850 
19 17 17 18 18 17 19 26 31 26 

Şelfqaztex 
 

4.4 42258.7 35191.6 16431.7 48315 39506.1 3901.1 3205.5 - 3200.0 
1 10 7 11 20 5 5 1 - 1 

Azgerneft 
 

8185.4 10883.2 13086.7 14124.8 14059.6 14178.5 16157.4 16725.1 14248,6 14345,6 
28 35 39 49 49 51 65 61 62 62 

Anşadtex MM 
 

692.6 2354.8 2369.6 1638.2 840.8 615 1083.6 553.6 - - 
7 9 10 6 2 6 6 - - - 

Abşeronneft 
 

- - - - - - 1096.5 1230.3 1098,3 1098,3 
- - - - - - 4 2 2 2 

Qum adası 
 

768.1 506.9 74.9 - - - - - - - 
1 1 - - - - -- - - - 

Qaracuxur 
 

- 1948 4535 5143.7 5642 10456 14211 16439 - - 
- 13 14 16 20 31 34 39 - - 

Şirvanoil 
 

- - 2839.8 1618.8 2853.7 2807.9 2486.4 280 - - 
- - 2 2 5 4 3 - - - 

 
Cəmi 

 
135518,

9 
337 

 
175620,3 

372 

 
178161,5 

376 

 
162424,1 

410 

 
197193,2 

421 

 
189068,3 

440 

 
167734,4 

472 

 
179586,3 

476 

 
171557,
4 476 

 
171957,5 

476 
 

 



Cədvəl 1.1-dən göründüyü kimi müşahidə olunan müd-
dətdə Azərbaycanda mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosları 
yüksələn dinamika üzrə tətbiq olunmuşdur, lakin bu qənaətbəxş 
hesab oluna bilməz. Belə ki, Rusiya Fedarasiyasının  mədən-
lərində, oxşar istismar mərhələsində olan  quyularda (yəni 
yüksək səviyyəli sulaşma, kifayət qədər qum, mexaniki qarışıq 
və s.) neftçıxarma əməliyyatlarının     80 %-nə qədərində dalma 
nasosları tətbiq olunur və tendensiya genişlənməkdədir  [52]. 
Azərbaycan üzrə bu göstərici 13% təşkil edir [18] və onun 
artması perspektivi proqnozlaşdırılır. Hal-hazırda respublika-
mızda təmir və servis xidməti göstərən Azneft İB-nin “Dalma 
qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  eksperimental istehsalat 
müəssisəsi”nin tam yenidən qurulması istiqamətində işlər 
aparılır. Burada müəssisənin istehsal gücünün artırılması ilə 
yanaşı onun tam moderinləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

MDB ölkələri sırasında MEDNQ-nın istehsalında aparıcı 
mövqe Russiya Federasiyasına məxsusdur. Bu məkanda 
istismar olunan avadanlıqların 60-65%-i RF-nın NOVOMET, 
ALNAS, AVONTA, BORETS və digər müəssisələri tərəfindən 
istehsal olunur.  

Yüksək etibarlıq xarakteristikaları ilə fərqlənən və Rusiya 
istehsalçılarına böyük rəqabət yaradan firmalar sırasında  ABŞ-
nın “Schlumberger”  və  “Baker Hughes”, eləcə də ÇXR-nın 
“Sinipec” kompaniyalarını  göstərmək olar [114]. Bunlardan 
əlavə “REDA pump” və “Oil Dinamik” firmaları da bu sahədə  
işlərinin nəticələri ilə qabaqcıl sıralardadırlar. 

Son 15-20 il ərzində RF-da MEDNQ-nın tətbiqi neft ha-
silatının səviyyəsinin 30-70 % artmasına səbəb olmuşdur [101]. 

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda da  dünya 
praktikasına uyğun olaraq  neftin mexanikləşdirilmiş üsulla 
istismarının prioritet istiqamətlərdən biri mərkəzdənqaçma 
elektrik dalma nasos qurğularının tətbiqi ilə bağlıdır.   

Cədvəl 1.1-dən göründüyü kimi son iki ildə mərkəz-
dənqaçma elektrik dalma nasoslarının tətbiqində artım müşa-



 

 

 

hidə olunur və onların tətbiq olunduqları quyuların sayı  artıq 
476-ya  çatmışdır.  

 
1.2. Mərkəzdənqaçma  elektrik dalma nasos qurğularında 

baş verən  imtinaların səbəblərinin analizi  
 

2005-2014-cü illərdə Respublikanın neftqazçıxarma 
idarələrinin balansında olan və MEDNQ-ı vasitəsi ilə istismar 
olunan quyularda apardığımız müşahidələr nəticəsində müəy-
yən olunmuşdur ki, bu qurğularda  basverən imtinaların 12-15 
%-nə qədəri korroziya, 28-30%-i quyudan çıxarılan məhsulun 
tərkibindəki mexaniki qarışıqların miqdarı, 10-15%-i  mineral 
duzlar və digər bərk çöküntülər, 13-15%-i subyektiv səbəblər 
və 15%-i isə bir başa avadanlığın özü ilə bağlıdır [1,6, 7]. 

Mövcud ədəbiyyatların təhlili, internet araşdırmaları və 
şəxsi müşahidələrin nəticələri göstərir ki, MEDNQ-da baş ve-
rən qəzaların səbəbləri hasil olunan məhsulun tərkib göstə-
ricilərindən, avadanlığın mantajının keyfiyyətindən və onların 
işinə nəzarətin səviyyəsindən çox asılıdır. 

Quyularda məhsuldarlıgın artırılması məqsədi ilə 
aparılan intensivləşmə tədbirləri (quyu dibinin yuyulması, layın 
hirdavlik çatılması və s.)  çıxarılan məhsulun tərkibində qum 
və mexaniki qarışıqların miqdarının artmasına səbəb olur  
[56,82]. Müəllif  bu çatışmamazlıgın aradan qaldırılması 
məqsədi ilə  bir sıra texnoloji tədbirlərin, o cümlədən qurğunun 
mühərrik hissəsində soyutma rejiminin təkmilləşməsini təklif 
edir. MEDN-nın təmirlər arası müddətinin yüksəldilməsi məsə-
ləsi, yaranan imtinaların qarşısının alınması yolları [73,74] 
verilmişdir. Müəllif tərəfindən böyük təcrübəyə əsaslanaraq 
avadanlığın resursunu qiymətləndirməyə imkan yaradan riyazi 
modellər təklif olunmuşdur.       

Çoxsaylı tədqiqatlar [11,42,47,51,52,69,70,79,90,92] 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, dalma nasoslarının  sıradan 



 

 

 

çıxmalarının əsas səbəbləri sırasında sürtünmə və korrozion 
yeyilmələrdir. Ümumi statistikaya müraciət etmiş olsaq görərik 
ki, korroziya səbəbindən metal itkisi və o cümlədən avadan-
lıqların sıradan çıxması Qərbi Avropa üzrə 35-40%, Russiyada 
52-56% [66], Azərbaycanda isə  42-52% təşkil edir.  

Müəlliflər [99, 57] tərəfindən müəyyən olunmuşdur ki, 
quyudan hasil olunan məhsulun tərkibində mexaniki qarı-
şıqların miqdarının 10-15% artması nəticəsində təmir işlərinin 
sayı 1,5 dəfə yüksəlmiş, bu isə təmirlər arası vaxtın 40 günə 
qədər azalmasına səbəb olmuşdur. 

[44]-də göstərilmişdir ki,  MEDNQ-da imtinaların 38 %-
nə qədəri kabel zədələnmələri, 13,5 %-i nasosun hissələrinin  
siradan çıxması və 12%-ə qədəri isə yer üstü avadanlıqlarla 
bağlıdır. 

Müəyyən edilmişdir ki [114],  nasosun elementlərində 
baş verən yeyilmələr onlarda radial vurmaların yaranmasına və 
bütövlükdə qurğuda böyük titrəmələrə səbəb olur, bu da öz 
növbəsində qəzalara gətirib çıxarır.  

  Aşağı debitli quyularda MEDNQ-nın istismarı prosesin-
də ən çox rast gələn nasazlıqlar avadanlıqların qızması səbəbin-
dən kabelin izolyasiya örtüyünün əriməsi, işçi orqanların 
səthlərində duz qatının əmələ gəlməsi, istiqamətləndirici aparat 
və çarxdakı pərlərin kanallarının gil və qum dənəcikləri ilə 
dolması nəticəsində baş verir.   

Ümumilikdə dalma nasos qurğusunun ehtiyatı və  
təmirlər arasi müddəti göstərilən səbəblər sırasında işçi çarx və 
istiqamətləndirici aparat cütlüyünün qum, gil və mexaniki 
qarışıqlarla dolması, eləcə də, valda boyunduruqların yaran-
ması  üstünlük təskil edir. 

Cədvəl 1.2-də müşahidəyə götürülmüş 100 quyuda istis-
mar olunan elektrik dalma nasoslarında baş verən sıradan-
çıxmaların təsnifatı göstərilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi 
sıradançıxmalar sırasında dalma nasoslarında işçi çarx və 



 

 

 

istiqamətləndirici aparat cütlüyünün qum, gil və mexaniki 
qarışıqlarla dolması, val, oymaq, yastıq və digər hissələrin ab-
raziv və korrozion yeyilmə səbəbindən siradan çıxması ilə bağ-
lı təmirlər, eləcə də, kabelin zədələnməsi üctünlük təşkil edir.  

Nasosun elementlərində baş verən yeyilmələr onlarda 
radial vurmaların yaranmasına və bütövlükdə qurğuda böyük 
titrəmələrə səbəb olur ki, bu da qəzalara gətirib çıxarır.  
Ümumilikdə dalma nasos qurğusunun ehtiyatı və  təmirlər arası 
müddətinin azalması səbəbləri sırasında işçi çarx və istiqamət-
ləndirici aparat cütlüyünün qum, gil və mexaniki qarışıqlarla 
dolması, eləcə də, valda boyunduruqların yaranması  üstünlük 
təskil edir. 

Şəkil 1.2-1.4-də  istismar quyularından çıxarılan  
MEDN-nın işçi pilləsinin qum və gillə tıxanması, işçi çarxlarda 
baş verən xarakterik imtinalar, korroziyaya uğramış oymaqlar, 
pərlərinin arası qumla dolmuş işçi çarx və istiqamətləndirici 
aparatlar  göstərilmişdir.  Şəkil 1.5-də isə bu hissə və qovşaq-
larda başverən təmirlərin səbəblərinin təhlili verilmişdir.  
Təmir səbəblərinin analizi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
göstərilən hissə və qovşaqların iş görmə qabiliyyətinin artırıl-
ması istiqamətində tədqiqat islərinin aparılmasına baxmayaraq, 
onların resurslarının yüksəldilməsi məsələsi öz aktuallığını 
saxlamaqdadır. MEDNQ-nın resursu onların istismar şəraitinin 
düzgün qiymətləndirilməsindən çox asılıdır. Bu üsulla istismar 
olunan quyularda yaranan təmirlərin təhlili nəticəsində 
müəyyən olunmuşdur ki, elektrik dalma qurğuları ilə istismar 
olunan quyularda baş verən təmirlərin 40-45%-i nasosun, 30-
35 %-i mühərrikin, 10-15%-i hidromüdafiə sisteminin və digər 
səbəblərdən siradan çıxmalar nəticəsində baş verir.  



 
 

Cədvəl 1.2 
Elektrik dalma nasoslarında baş verən təmirlər 

 
№ İmtinanın xarakteri İllər üzrə 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 İşçi çarx və istiqamətləndirici aparat cütlüyünün 
mexaniki qarışıqlarla dolması və nasosun digər 
hissələri ilə bağlı təmirlər  

 
53 

 
62 

 
68 

 
70 

 
65 

2 Aqressiv mühit 2 1 1 1 2 
3 Kabelin zədələnməsi 24 19 10 10 9 
4 Nasos kompressor borularında kipləndirmənin 

pozulması 
8 8 9 10 8 

5 Elektrik təchizatındakı qüsurlar 6 5 7 5 6 
6 Avadanlığın keyfiyyətsiz montajı 1 2 2 2 1 
7 Nasosun qırılması (quyu dibinə düşməsi) 1 1 - 1 1 
8 İstismar sütununda baş verən  pozuntular 2 2 3 1 1 
9 Digər səbəblər 1 - - - 1 

 



 
 

 

Sək.1.2.  MEDN-nın işçi pilləsinin qum və gillə tıxanması 

 
 

 

Sək.1.3.  İşçi çarxlarda baş verən xarakterik imtinalar 

 
 

 

Sək.1.4.  Korroziyaya uğramış oymaqlar, pərlərinin arası 
qumla dolmuş işçi çarx və istiqamətləndirici aparat 

 
 



 

 

 

 
 

Şək.1.5. Dalma nasoslarında baş verən imtinalar və  
təmirlərin səbəbləri 

 
Cədvəl 1.3-də 2007-2014-cü illər ərzidə NQÇİ-də tətbiq 

olunan mərkəzdənqaçma və diafraqmalı dalma nasoslarının 
tətbiqinin dinamikası verilmişdir. 

Cədvəl 1.1 və 1.3-dən göründüyü kimi 2014-cü ildə 
istismarda olan 476 quyuda 1398 ədəd MEDNQ-u tətbiq 
olunmuşdur. Onlarda aparılan təmirlərin intensivliyi 2,9-a 
bərabər olmuşdur, yəni hər quyuda orta hesabla üç dəfə nasos 
dəyişilmişdir. Bu nasoslarda hasil olunan neftin kateqori-
yalarına görə baş verən imtinaların nəticələri cədvəl 1.4-də 
göstərilmişdir. 

Dalma nasoslarının iş qabiliyyətini xarakterizə edən 
əsas göstərici – təmirlərarası müddətdir.  Bu göstəricinin orta 
qiymətinə (Torta) görə istismar şəraiti üç kateqoriyaya bölünür: 
Torta≤ 70 gün –ağır; 71≤  Torta≤ 150 gün – orta və Torta ≥151   
gün –yüngül.  
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Cədvəl 1.3 

2007-2014-cü illərdə NQÇİ-də tətbiq olunan MEDN və EDN-nın dinamikası 

Nasosun tipi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MEDN 1272 1368 1419 1391 1312 1376 1391 1398 

EDN 168 162 154 168 149 187 188 190 
Cəmi 1440 1530 1573 1559 1451 1563 1579 1588 

 
Cədvəl 1.4 

Nasoslarda neftin kateqoriyalarına görə baş verən imtinaların dəyişməsi 
(2012-ci il üzrə) 

Neftin 
kateqoriyası 

Imtinaların 
ümumi sayı  

İmtinaların yaranma səbəblərinə görə sayı 
İşçi carx İst.aparat Val Yastıq Gövdə Oymaq 

(N) 380 132 123 60 40 15 10 
(Q) 230 81 69 41 22 10 7 
(K) 160 52 50 28 20 6 4 

(KQ) 606 216 202 110 58 13 7 
CƏMİ 1376 481 444 239 140 44 28 



Cədvəl.1.5-də MEDN-nın orta təmirlərarası müd-
dətlərinin dəyişməsi göstərilmişdir. Digər tərəfdən  nasosların 
endirmə dərinliyinin getdikcə artması, qaz və mexaniki fak-
torların səviyyəsinin yüksəlməsi, quyudan çıxarılan məhsulun 
tərkibində  mineral duzların və korrozion aktivliyin  çoxalması 
ilə müşahidə olunur. Müəyyən edilmişdir ki, bu səbəblərdən 
EDNQ-ı  ilə istismar olunan quyularda  il ərzində orta hesabla 
2,0-5,0 təmir işi aparılır. Bu isə böyük maliyyə məsrəflərinə, 
boş dayanma vaxtının artmasına və nəticə etibarilə məhsulun 
maya dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur.   

Araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, dalma 
nasos qurğularının istismar parametrləri onların hidrodinamik, 
energetik və etibarlılıq göstəriciləri ilə müəyyən olunur.  

 
Cədvəl 1.5  

MEDNQ-nın  təmirlərarası müddətlərinin dəyişməsi 

  
Nasosun markası Orta təmirlərarası 

müddətləri, gün 
 

MEDNQ-5-40 123 

MEDNQ-5-80 119 

MEDNQ-5-125 112 

MEDNQ-5-200 81 

MEDNQ-6-160 100 

MEDNQ-6-250 82 

MEDNQ-6-350 104 

 



 

 

 

Problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində texniki, 
texnoloji, elektrik, materialşunaslıq və konstruktiv məsələlər öz 
həllini tapmalıdır. 

Dalma nasos qurğularının hidrodinamik və energetik 
göstəricilərinin qiymətləndirilməsi xüsusi stendlərdə, xüsusi 
işlənmiş metodlarla müəyyən olunur. Etibarlılığin qiymətlən-
dirilməsində isə bir qayda olaraq real mədən şəraitində alınmış 
nəticələrə istinad olunur. Imtinalar  əsasən təsadüfi xarakter 
daşıdığından burada riyazi statistikadan geniş istifadə olunur.  

Göstərilən istismar şəraitlərində  tətbiq olunan  
MEDNQ-da baş verən qəzaların təhlili nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki [84], bunların yaranma səbəblərini–geoloji, 
texnoloji və konstruktiv olmaqla  üç qrupda ümumiləşdirmək 
olar (bax sək.1.6).   

Digər  tərəfdən  belə  bir  nəticəyə  gəlmək  olur ki,  baş  
verən qəzaların böyük əksəriyyəti  MEDNQ-nın  istismar 
şəraiti və konstruktiv mükəmməlliyindən  ciddi şəkildə asılıdır. 

Hal-hazırda istifadə olunmuş nasosların təmiri 
prosesində çox vaxt onların komplektləşdirilməsində öz iş 
ehtiyatını (resursunu) tam işləməmiş detallardan  (25-30%) 
istifadə olunur. Bu təmir xərclərinin azalması üçün əsas yaratsa 
da, yeni istismar olunan  nasosların  işləmə  müddətləri ilə 
müqaisədə  15-20 % azalmasına səbəb olur [29]. 

Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, işçi pillələri tam 
şəkildə yeni hissələrlə təchiz olunmuş nasosların istismar 
müddəti təmir prosesində qismən ikinci dəfə istifadə olunan 
istiqamətləndirici aparat və işçi çarxlarla təchiz olunmuş 
nasoslara nisbətən 30-32 % yüksəkdir. 

Təmir işlərində bu texnoloji addımdan istifadə iqtisadi 
səmərə nöqteyi-nəzərindən əlverişli olmaqla yanaşı etibarlılığın 
təminində və onun  proqnozlaşdırılmasında risklərin artmasına 
gətirib çıxara bilər.  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Sək.1.6. EDNQ ilə istismar olunan quyularda baş verən 

qəzaların təsnifatı 

 
 
 



 

 

 

1.3.Azərbaycan Respublikasındakı  mövcud servis-xidməti  
şirkətlərində mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos 

qurğularının orta istismar 
 müddətinin təhlili 

 
Neft quyularında hasilatın yüksəldilməsi yollarından biri  

burada istifadə olunan avadanlıqların təmirlərarası müddətinin 
(TAM)  artmasıdır [76]. Belə ki, TAM-ın artması istismar 
prosesində istifadə olunan avadanlıqlarda baş verən imtinalar 
səbəbindən təmir-bərpa işlərinin sayının azalmasına, bunlarla 
bağlı əlavə məsrəflərin qarşısının alınmasına, quyu avadanlıq-
larının dəyişdirilməsi zamanı endirib-qaldırma əməliyyatlarının 
sayının kiçilməsinə, boş dayanmalar səbəbindən hasilatın və 
quyuların istismar əmsalının aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 

  Hal-hazırda  Azərbaycanın  NQÇİ-də neftin hasilatı 
müxtəlif üsullarla, o cümlədən 59%-ə qədəri ştanqlı nasos 
üsulu, 22%-ə qədəri qazlıft metodu, 13%-ə qədəri dalma 
nasoslarının tətbiqi ilə,  5%-ə qədəri fontan və qalanları digər 
üsullarla həyata keçirilir [8]. Apardığımız təhlillər nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, son illərdə neftin çıxarılmasında tətbiq 
olunan mexanikləşdirilmiş üsullar sırasında elektrik dalma 
nasoslarından (EDN) istifadə genişlənməkdədir.  Hal-hazırda 
ölkənin neft mədənlərində  “Azneft” İstehsalat Birliyinin 
“Dalma qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  eksperimental 
istehsalat müəssisəsi” ilə yanaşı daha üç birgə müəssisə: 
“Azəripamservis”, “Novometservis” və “Şelfqaztexnologiya” 
tərəfindən dalma nasoslarına servis xidməti aparılır. Bu 
müəsissələrin avadanlıqları əsasən “Global enerji Azerbaijan” 
daxilində fəaliyyət göstərən “Qarasu” və Şirvanoyl”  
Əməliyyat Şirkətləri tərəfindən istifadə olunur. 

“Azneft” İB-nin “Dalma qurğularının təmiri və kirayəsi 
üzrə  eksperimental istehsalat müəssisəsi” tərəfindən xidmət 
göstərilən MEDNQ-nın təmirlər arası orta istismar müddəti 



 

 

 

nasosun tipindən asılı olaraq 81-123 gün ərzində dəyişirsədə 
[105], birgə müəsissələrin servis xidmətində olan  MEDN-da 
bu göstərici  fərqlı, daha yüksəkdir.  
  “Qarasu”ƏŞ-də hal-hazırda 59 quyuda EDNQ-dan 
istifadə olunur ki, bunlardan: 

-34 quyuda servis xidməti “Azəripamservis” şirkəti 
tərəfindən həyata keçirilir. Bu qurğuların orta işləmə müddəti  - 
200 gün təşkil edir.  

-19 quyuda “Şelfqaztexnologiya”  şirkəti tərəfindən 
servis xidmətindədir və burada istifadə olunan EDNQ-nın orta 
işləmə müddəti - 193 gün təşkil edir.  

-6 quyuda isə “Novomet servis” şirkəti tərəfindən  təklif 
olunan EDNQ-ı istifadə olunur ki, onların da orta istismar 
müddəti -295 gün təşkil edir. 

“Şirvanoyl” ƏŞ-dəki 28 quyuda MEDNQ-da göstəricilər 
aşağıdakı kimidir: 

-19 quyuda “Şelfqaztexnologiya” şirkəti tərəfindən servis 
xidməti göstərilir. Bu qurğuların orta istismar  müddəti - 387 
gündür. 

-5 quyuda “Azeripamservis” tərəfində təklif olunan 
MEDNQ-ı istifadə olunur. Burada orta istismar müddəti - 195 
gün təşkil edir. 

-4 quyuda isə xidmət “Novometservis” şirkəti tərəfindən 
aparılır. Qurğuların orta istismar müddəti - 66 gün təşkil edir. 

Qarasu” ƏŞ-dəki 59 quyuda tətbiq olunan nasoslardan 
56-sı istismar, 3-ü isə laylara su  vurma üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu quyularda sulaşmanın səviyyəsi   96,6 %-dir. 
“Şirvanoyl” ƏŞ-dəki 28 quyuda  tətbiq olunan nasoslardan 2-i 
isə laylara su  vurma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu quyularda 
sulaşmanın səviyyəsi 97,1 %-dir. 

Cədvəl 1.6- da “Qarasu” və “Şirvanoyl” şirkətlərində 
istifadə  olunan EDNQ-nın məhsuldarlığından asılı olaraq 
istismar müddətləri və cədvəl 1.7-də Azərbaycanda fəaliyyət 



 

 

 

göstərən xarici servis kompaniyaları və onların əməkdaşlıq 
etdikləri   müəsissələrinin  istehsal etdikləri EDN-nın təmirlər-
arası orta istismar müddətləri göstərilmişdir. 

Cədvəl 1.6-dan göründüyü kimi bu ƏŞ-də istifadə olunan 
nasosların təmirlərarası müddəti onların məhsuldarlığından 
asılı olaraq “Qarasu” üzrə 70-311və “Şirvanoyl” üzrə 31-415 
gün təşkil edir. Buradakı fərq istismar şəraitinin dəyişkənliyi və 
istehsalçı müəssisənin məhsulunun keyfiyyəti ilə izah olunur.  

Cədvəl 1.7-də isə Azərbaycanda fəaliyyət EDNQ-na 
xidmət göstərən  xarici servis kompaniyaları, istehsalatçı  
müəssisə və müvafiq  təmirlərarası orta istismar müddəti 
gostərilmişdir.  

Apardığımız müşahidələrin nəticəsində aşağıdakılar 
müəyyən olunmuşdur: 

- mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğularının 
neftçıxarmada tətbiqinin inkişaf perspektivi nəzərə alınmaqla, 
onların istismar göstəricilərinin və təmirlərarası müddətinin 
artırılması istiqamətində elmi-tədqiqat və layihə-təcrübə işlə-
rinin genişləndirilməsi neft və neftmaşınqayırma sənayesinin 
aktual problemlərindəndir;  

-  “Azneft” İB-nin “Dalma qurğularının təmiri və 
kirayəsi üzrə  eksperimental istehsalat müəssisəsi” tərəfindən 
servis xidmətində olan EDNQ-nın təmirlər arası orta istismar 
müddəti “Azəripamservis”, “Novometservis” və “Şelfqaz-
texnologiya” şirkətləri tərəfindən xidmətdə olan qurğulardan 
fərqli dərəcədə azdır; 

Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan mərkəzdən-
qaçma elektrik dalma nasos qurğularının istismar şəraitinin 
təhlili və onlardan effektiv istifadə yollarının  öyrənilməsi isti-
qamətində aparılan işlərin analizi aşağıdakı nəticələrə gəlməyə  
əsas verir: 



“Qarasu” və “Şirvanoyl” şirkətlərində istifadə  olunan EDNQ-nın məhsuldarlığından asılı 
olaraq istismar müddətləri 

Cədvəl 1.6 
Nasosun 

məhsuldarlıgı 
“Qarasu” ƏŞ üzrə “Şirvanoyl” ƏŞ üzrə 

Xidmətdə olan 
quyuların sayı 

Orta istismar 
müddəti, gün 

Xidmətdə olan 
quyuların sayı 

Orta istismar müddəti, 
gün 

25 - - 1 31 
35 3 76 - - 
45 5 112 9 407 
50 1 211 4 415 
60 - - 4 188 
80 7 156 5 245 

100 3 70 - - 
125 16 209 - - 
159 1 67 - - 
160 2 75 - - 
200 7 228 1 159 
240 1 87 - - 
250 13 311 - - 
320 - - 1 315 
500  - 2 145 

Σ  59  28  



 

 

 

Azərbaycanda fəaliyyət EDNQ-na xidmət göstərən  xarici servis kompaniyaları  

Cədvəl 1.7 

Servis kompaniyasının 
adı 

İstehsalatçı  
müəssisə 

MEDNQ-
nın sayı 

Təmirlərarası orta 
istismar müddəti, gün 

 
Azəripamservis 

Buqulma EDN zavodu 
Breqton (ÇXR) 

20 
19 

146 
138 

 
Novometservis 

 
OAO“Novomet” 

 

 
10 

 
203 

 
Şelfqaztexnologiya 

OAO “Alnas” 
Buqulma EDN zavodu 

 Breqton(CXR) 

16 
14 
8 

298 
144 
135 

 
 



-Azərbaycanın quru ərazilərində yerləşən neft yataqları 
sonuncu istismar mərhələsində olmaqla yüksək səviyyəli sulaş-
ma, böyük miqdarda qum və mexaniki qarışıqların, eləcə də, 
mineral duz çöküntülərinin varlığı ilə səciyyələnirlər. Bu yataq-
larda neftçıxarma üsulu kimi əsasən ştanqlı nasos qurğusundan 
istifadə olunsa da, elektrik dalma nasoslarının tətbiqinin 
genişləndirilməsi üçün texniki, texnoloji və təcrübəvi əsaslar 
vardır. Təkcə 2013-2014-cü illərdə MEDNQ-ı tətbiq olunan 
476 quyuda  350 min tondan çox neft hasil edilmişdirsədə,  
2326  ədəd ştanqlı nasos qurğulari ilə təchiz olunmuş quyu-
larda bu göstərici xeyli fərqlidir.  

- mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğularında 
baş verən qəza səbəblərinin analizi nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, onlarda bas verən təmirlərin 12-15 %-ə qədəri 
korroziya, 28-30%-i quyudan çıxarılan məhsulun tərkibindəki 
mexaniki qarışıqların miqdarı, 13-15%-i subyektiv səbəblər və 
15%-i isə bir başa avadanlığın özü ilə bağlıdır; 

- mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğularının 
nasos düyünü aşağı resursa malikdir və burada yaranan 
imtinaların əsas səbəbləri işçi pillə (istiqamətləndirici aparat və 
işçi çarx) və val-oymaq cütlüklərinin  sıradan çıxmalarıdır. Bu 
imtinalar müvafiq olaraq 58-60% və 20-22 % təşkil edir; 

- nasosun quruluşuna daxil olan metal, plastik kütlə və 
rezin hissələrin resurslarının artırılması istiqamətində konst-
ruktiv, texniki, texnoloji və materialşünaslıq məsələlərinin 
kompleks həlli vacib məsələlərdəndir.    

- mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının iş 
qabiliyyətini xarakterizə edən əsas göstərici – təmirlərarası 
müddət aşağıdır.   

 
 
 
 



 

 

 

FƏSIL2. TƏDQİQATLARIN İSTİQAMƏTİNİN 
VƏ OBYEKTİNİN SEÇİMİNİN ƏSASLANDIRILMASI 

 
2.1.Tədqiqatların istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi. 
 
Hal-hazırda MEDNQ-nın MDB üzrə əsas istehsalçıları 

sırasında Rusiya Federasiyasının Novomet (Perm), Borets 
(Moskva), Alnas (Almetevsk), Almaz (Radujnıy), İjneftplast 
(İjevsk), RİTEK və digərlərini  göstərmək olar.  Xarici ölkə 
istehsalçılarından ABŞ-ın «Baker Hughes» və «Weatherford», 
Fransanın «Schlumberge», İngiltərənin «Wood group», 
Bolqarstanın «Vipom», Almaniyanın «NETZSCH», 
«BORNEMANN»  və «LEISTRITZ» firmaları böyük müvəf-
fəqiyyətlə bu bazarda iştirak edirlər [114, 108]. 

Azərbaycanın NQÇİ-də neftin MEDNQ-nın tətbiqi ilə 
istismarında kirayə və servis xidməti “Azneft” İstehsalat Birli-
yinin “Dalma qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  eks-
perimental istehsalat müəssisəsi” ilə yanaşı “Azəripamservis”, 
“Novometservis” və “Şelfqaztexnologiya” şirkətləri tərəfindən 
aparılır. Bu şirkətlərin avadanlıqları əsasən “Global enerji 
Azerbaijan” daxilində fəaliyyət göstərən “Qarasu” və 
Şirvanoyl”  Əməliyyat Şirkətləri tərəfindən istifadə olunur. 

“Azneft” İstehsalat Birliyinin “Dalma qurğularının tə-
miri və kirayəsi üzrə  eksperimental istehsalat müəssisəsi” 
tərəfindən xidmət göstərilən MEDNQ-nın istismar şəraitindən 
(yüngül, orta və ağır) asılı olaraq təmirlər arası orta istismar 
müddəti 43-185 gün ərzində dəyişir (bax əlavə  cəd.1.7).  
  “Qarasu”ƏŞ-də hal-hazırda 59 quyuda, “Şirvanoyl” 
ƏŞ-dəki 28 quyuda EDNQ-ı istifadə olunur. Onların servisi ilə 
“Azəripamservis”, “Novometservis” və “Şelfqaztexnologiya” 
şirkətləri məşqul olur.  Bu müəsissələr tərəfindən xidmətdə 
olan EDN-nin orta istismar müddəti yerli müəsissə 
tərəfindəkindən kifayət qədər yüksəkdir.  



 

 

 

Apardığımız müşahidələrin nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki, müxtəlif şirkətlər tərəfindən servis xidməti 
göstərilən müəssisələrdə MEDN-da təmirlər arası müddət geniş 
diapozonda dəyişsə belə, onların resursu aşağıdır və bu 
istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması neft və neft 
maşınqayırma sənayeləri qarşısında duran aktual problem-
lərdəndir. Yaranan imtinaların əsas səbəbləri işçi pillə (istiqa-
mətləndirici aparat və işçi çarx) və val-oymaq cütlüklərinin  
sıradan çıxmalarıdır. Bu imtinalar müvafiq olaraq 58-60% və 
20-22 % təşkil edir. Eyni zamanda müəyyən  edilmişdir ki, 
avadanlığın quruluşuna daxil olan metal, plastik kütlə və rezin 
hissələrin resursları mövcud normalardan aşağıdır. 

Bütün bunlar tədqiqat işlərinin göstərilən çatış-
mamazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində aparılmasına 
əsas yaratmışdır.  
 

2.2. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğularının 
konstruktiv xüsusiyyətlərinin təhlili və tədqiqat obyektinin 

seçiminin əsaslandırılması 
 

Dalma nasosları əsasən mərkəzdənqaçma prinsipi 
əsasında işləyən, çoxpilləli, seksiyalı olmaqla elektrik 
mühərrikindən hərəkət alır [71,29].  

MEDNQ-nın ümumi sxem və ayrı-ayrı modulları uyğun 
olaraq sək.2.1 və 2.2-də verilmisdir. Müasir mərkəzdənqaçma 
elektrik dalma nasos qurğuları diametrlərinə görə üç qrupda 
istehsal olunurlar – 5; 5A və 6.  

Adətən MEDNQ-ı ona qoşulan modulların sayından asılı 
olaraq 15-40 metr uzunluğunda ola bilirlər [30]. Bu nasoslar 
adi, korroziyaya davamlı və yeyilməyə qarşı yüksək davamlı 
olmaqla istehsal olunur. Onların texniki xarakteristikalarından 
asılı olaraq f.i.ə. 30-65% arasında dəyişir [112].   



 

 

 

MEDNQ-nın yeraltı avadanlıqları sırasına hidromühafizə 
sistemi ilə təchiz olunmuş üç fazalı asinxron elektrik 
mühərriyi, çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasosu, qaz separatoru, 
əks klapan və kabel dəsti daxildir.  

Yerüstü avadanlıqlara isə idarəetmə stansiyası, quyu üstü 
avadanlıq və trasformator yarımstansiyası daxildir. 

Bu səbəbdən dissertasia işində nasosa qurğusuna  daxil 
olan hissələr (işçi carx, istiqamətləndirici aparat və işçi çarxın 
dayaq həlqələri) tədqiqat obyekti qismində qəbul edilmişdir. 

Səkil 2.1-dən göründüyü kimi mərkəzdənqaçma elektrik 
dalma nasosunun montajında elektrik mühərriki (1), hidro-
mühafizə düyünü (2) və nasosu (3) bir oxluluğun təmininin 
əsas tələblərindəndir.  

Dalma nasosunun işçi orqanı bir və iki dayaqlı olmaqla 
silindirik pərli (SP) və silindrik-maili pərli (SMP) icrada hazır-
lanırlar. Pillələr seksiyalar şəklində yığılırlar və hər birində 
montaj hündürlüyündən asılı olaraq 40-200 ədəd pillə (500-dən 
çox olmamaq şərti ilə) yerləşdirilir [100].  

EDNQ-nın tərkibinə daxil olan avadanlığın hissə və 
düyünlərinin hazırlanması prosesində material seçiminin 
düzgün aparılması xüsusl önəm kəsb edir. Xüsusi olaraq 
nasosun işçi orqanlarının quruluşlarındakı hissələrdə (val, işçi 
çarx, istiqamətləndirici ararat və s.) material seçiminin mükəm-
məlliyi vacib məsələlərdəndir.    

Hal-hazırda Azərbaycanda tətbiq olunan və “Azneft” 
İB-nin “Dalma qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  eksperi-
mental istehsalat müəssisəsi” tərəfindən servis xidmətində olan 
MEDN-da  işci çarx poliamid P-610 markalı plastik kütlədən, 
istiqamətləndirici aparat isə modifikasiya olunmuş yüksək 
keyfiyyətli çuqundan (nirezist) tökmə üsulu ilə hazırlanır.  

 



 

 

 

 
Sək. 2.1. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun 

ümumi sxemi: 
 

1- elektrik mühərriki; 2-hidromühafizə; 3-nasos; 4-kabel;         
5- idarəetmə mərkəzi; 6-buraxıcı klapan; 7- kəmər; 8-NKB;     
9-quyu üstü avadanlıq; 10-trasformator; 11-əks klapan;  
12-qazseparatoru 



 

 

 

 
 
 

Mühərrik         Nasos            Hidromühafizə   Qazseparatoru 
 
Şək.2.2.    MEDNQ-nın düyünləri 
 
 



 

 

 

İşçi çarxın dayaq həlqələri xüsusi texnologiya üzrə rezin-
dən hazırlanır.  EDNQ-nın aparıcı hissələrindən olan valın is-
tehsalında yüksək keyfiyyətli paslanmayan poladdan, yastıq-
ların oymaqları və gövdəsi konstruksiya poladından hazırlanır.  

Bəzi hallarda [110] işçi çarxın dayaq həlqələri teksalit-
dən, oymaqlar isə latundan (OAO “Alnas”) hazırlanır. İstiqa-
mətləndirici aparatın hazırlanmasında ovuntu materiallar 
texnologiyasından (“Novomet”) istifadə olunur [104].   

İşçi çarxın pərləri arasındakı səthin təmizlik dərəcəsinin 
oradan axan mayenin hərəkət sürətinə və sürtünməyə təsirinin 
tədqiqi nəticəsində hissənin hazırlanmasında maye kristallik 
polimerlərdən istifadə təklif olunur [109]. Bu tip materiallardan 
hazırlanan işçi çarxlarda səthlərin keyfiyyət göstəriciləri 
yüksək olmaqla, onlarda duz qatının yığılması və çəkilərinin az 
olması istismar parametrlərinin yüksəldilməsinə əsas yaradır. 
Aparılmış təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, işçi pil-
lələr sırasında yüksək resursa malik olan MEDNQ-ı alma-
niyanın REDA şirkətinə məxsusdur. Onlarda TAM digərləri ilə 
müqaisədə 5-7 dəfə yüksəkdir [30, 29].  

Şəkil 2.3-də müxtəlif icrada istehsal olan EDN-nın işçi 
pilləsinin detalları göstərilmişdir. Göründüyü kimi burada dörd 
sxem mümkündür: 

a) Çuğundan hazırlanmış işçi çarx və istiqamətləndirici 
aparat [108, 30];  

b) İstiqamətləndirici aparat çuğundan və işçi çarxı 
poliamiddən hazirlanmış pillə [112]; 

c) Poliamiddən hazırlanmış işçi çarx və istiqamətləndirici 
aparat [17]; 

  d) Polimer örtüklü istiqamətləndirici aparat  və 
poliamiddən hazirlanmış işçi çarx [12, 37]. 

 
 



 

 

 

 
 
a)Çuğundan hazırlanmış işçi 
çarx və istiqamətləndirici 
aparat 
 

b) İstiqamətləndirici aparat 
çuğundan və işçi çarxı 

poliamiddən hazırlanmış pillə 

 

 
 

c)Poliamiddən hazırlanmış 
işçi çarx və istiqamətləndirici 
aparat 
 

d)Polimer örtüklü istiqamət-
ləndirici aparat  və poliamid-
dən hazırlanmış işçi çarx 

Şək. 2.3. Müxtəlif icrada istehsal olan EDN-nın  
işçi pilləsinin detalları 

 



 

 

 

Müxtəlif  icrada hazırlanmış işçi pillələrlə təchiz olunmuş 
EDN-ı sınaqlara uğradılaraq onların imtinaya qədər iş müddəti 
müşahidəyə götürülmüşdür. Sınaqların nəticələri cədvəl 2.1-də 
verilmişdir.  

 
Müxtəlif icrada hazırlanmış işçi pillələrlə təchiz 

olunmuş EDN-nın imtina müddətləri 
Cədvəl 2.1 

 
Sınaqların sayı EDN-nın imtinaya uğrama müddəti, gün 

 
İşçi pillənin icra sxemi 

 
A b c d 

1 152 125 106 144 

2 143 119 95 131 

3 108 102 86 118 

4 155 116 100 134 

5 152 121 112 129 

6 134 127 94 130 
Orta istismar 

müddəti  
 

140 
 

118 
 

98 
 

131 
 

Cədvəl 2.1-in təhlilindən göründüyü kimi çuğundan 
hazırlanmış işçi çarx və istiqamətləndirici aparat sxemli EDN-
nın orta istismar müddəti digərlərlə müqaisədə yüksəkdir. 
Burada istismar müddəti  108-155 gün təşkil edir. Onlarla rəqa-
bət apara biləcək EDN-ı polimer örtüklü istiqamətləndirici apa-
rat  və poliamiddən hazırlanmış işçi çarxlarla təchiz olunmuş 
nasoslardır. Belə tipli pillələrdə istismar müddəti 118-144 günə 



 

 

 

bərabərdir. Əgər nəzərə alsaq ki, sonuncuda işçi çarx və 
istiqamətləndirici aparatlarda yalnız bir dayaq həlqəsindən isti-
fadə olunur və iki dayaqlı konstruksiyaya keçməklə  avadan-
lıgın rusursunun artırılması reallıq kəsb edə bilər.  

Eyni zamanda b və c sxemləri ilə hazırlanmış işçi pilləli 
avadanlıqla   müqaisədə təklif olunan sxem üzrə hazırlanan 
EDN-nın istismar müddəti uyğun olaraq 10 və 16 %  yüksək-
dir. 

 
 

2.3.Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğulalarının 
istismar şəraitinin analizi 

 
 EDNQ-nın tətbiqi ilə bağlı aparılan araşdırmalarımız on-

ların normal işləməsi üçün  aşağıdakı istismar şəraitinin təmin 
olunmasını formalaşdırmağa imkan yaradır (bax cədvəl.2.2). 

Quyularda sulaşmanın səviyyəsi onların istismar 
göstəricilərinə ciddi təsir göstərən amillərdəndir. Belə ki, çıxa-
rılan məhsulun tərkibində su fazasının artması onun 
özlülüyünün yüksəlməsinə səbəb olur. Su kütləsinin miqdarının 
20-40%  arasında dəyişməsi özlülüyün 2-3 dəfə artmasına 
gətirib çıxarır. Təcrübə göstərir ki,  çıxarılan məhsulun tərki-
bində su fazasının 40-80% arasında olduğu zaman nasos ağır 
şəraitdə istismar olunur, onun f.i.ə və basqı göstəricisi aşağı 
düşür [53,46]. Suyun miqdarının sonrakı artımı özlülüyün 
azalması, nasosun işinin yüngülləşməsi ilə nəticələnir. Bu 
baxımdan EDNQ-nın istismar olunduqları quyu şəraitini üç 
kateqoriyaya bölmək olar: çıxarılan məhsulun tərkibində su 
fazasının miqdarı 0-40% olduqda-az sulaşmış, 40-80%- orta 
sulaşmış və 80-100%-də yüksək sulaşmış quyulardır.  

 
 
 



 

 

 

EDNQ-nın istismar şəraitlərini səciyyələndirən göstəricilər 

Cədvəl 2.2 
№ Göstəricilərin adları 

 
Ölçü 

vahidi 
Ədədı qiyməti 

1 Su+neft emulsiyasının 
maksimal sıxlığı  

kq/m3 1400 

2 Nasosun qəbulunda qaz 
faktorunun maksimal qiy-
məti (qaz seperatorlu) 

% 25 (55) 

3 İşçi mayenin temperature 
 Adi icralı MEDN üçün  
 İstiliyə dözümlülər üçün 

 
0C 

 
90 qədər 

140 
4 Maksimal səmt sularının 

miqdarı 
% 99,9 

5 Maksimal səmt sularında 
pH 

- 5,0-8,5 

6 Mexaniki qarışıqların miq-
darı 

mq/litr 200-500 

 
7 

 
İstismar şəraitinin  kimyəvi 
göstəriciləri 

 
q/litr 

H2S –1,25 qədər 
CO2- 0,15 qədər 
Cl   - 20 qədər 
HCO3–1,0 qədər 
Ca2+ -  2,0 qədər  

 
Abşeron yarımadasında yerləşən 11 NQÇİ-də çıxarılan 

neft kimyəvi xüsusiyyətləri və tərkibində olan mexaniki 
qarışıqların miqdarına görə - normal (N), qumlu (Q), korrozion 
(K) və qumlu-korrozion (QK) qruplara bölünür və istismar 
müddəti də müvafiq olaraq dəyişir [19,54]. 

Məlumdur ki [106], N kateqoriyalı qruplarda neftin 
tərkibində qum və mexaniki hissəciklərin miqdarı 1q/litr və 
H2S isə 50 mq/litr səviyyəsini aşmır. Göstərilən rəqəmlərin 



 

 

 

böyük qiymətlərində neftin kateqoriyaları uyğun olaraq Q və  
K qəbul olunur. 

Çox vaxt qum və mexaniki qarışıqların təsirini azaltmaq 
məqsədi ilə nasosun qəbulunda filter qoyulur, lakin bu da 
problemin tam həllinə əsas yaratmır [107]. 

EDN-nın istismar göstəriciləri onun işçi orqanlarının 
üzərində toplanan duzların miqdarindan çox asılıdır. Müəyyən 
edilmişdir ki [68], EDN-da imtinaların 70%-nə qədəri işçi 
səthlərin duz qatı və mexaniki qarışıqlarla örtülməsi səbə-
bindən baş verir. 

 İşçi səthlərdə duz qatının yaranması və sonradan onun 
artması nasosun hidrodinamiki xassələrinə ciddi təzyiq edərək 
imtinaların sayının artmasına, titrəmələrin sayının çoxalmasına, 
nəticə etibarı ilə avadanlığın resursunun azalmasına səbəb olur. 
Hər bir quyuda duzlaşma prosesinə fərdi qaydada baxılmalıdır 
və prosesin proqnozlaşdırılması üçün universal yanaşma 
metodu mövcud deyildir və işlənib hazırlanması vacibdir.  

Ümumiyyətlə, EDN-nın  işçi hissələrinin üzərində duz 
qatının əmələ gəlmə səbəblərini üç qrupda birləşdirmək olar. 
Birinci mədən sularının tərkibində həll olunan və olunmayan 
təbii mineralların varlığı, ikinci istismar prosesində baş verən 
temperatur dəyişmələrinin  nəticəsində çöküntülərin yaranması  
və üçüncü nasosun konstruktiv çatışmamazlıqları (işçi 
səthlərdə kələ-kötürlük, burulğanlıq yaradan zonaların və s.) 
olması. 

 
2.4. Sınaq stendinin iş prinsipi və parametrlərin 

ölçülmə metodları 
 

Təklif olunan texnologiya üzrə hazırlanmış işçi pillə-
lərlə təchiz olunmuş EDN-nın sınaqları  Azneft” İB-nin “Dal-
ma qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  eksperimental 
istehsalat müəssisəsi”nin  stendində aparılmışdır. Sınaqlarda 



 

 

 

məqsəd EDN-un istismar xarakteristikalarının müəyyən 
edilməsindən ibarət olmuşdur.  

Stend və onun prinsipial iş sxemi uyğun olaraq şək. 2.4 
və 2.5-də göstərilmişdir.  

Sınaq işləri üçün qəbul olunmuş stendin iş prinsipi 
aşağıdakı kimidir. 

Mühərrik, nasos və protektorla təchiz olunmuş qurğu 
dərinliyi 30 metr olan sinaq quyusuna endirilir. Burada ölçü 
qabi (1), quyu (12) və boşaldıcı   qab (2) bir-biri ilə borular sis-
temi ilə tam qapalı əlaqəlidir.  Nasosun mühərriyi işə salınaraq 
nasosun valını hərəkətə gətirir. Bu zaman onun üzərinə yığımış 
işçi pillələr 3000 dövr/dəq sürətlə fırlanma hərəkəti edərək 
quyudakı mayeni (su) ölçü qabına vurur. Yaranan basqının 
hündürlüyü  ölçü şkalasında (5) öz əksini tapır.  

Qurğunun quyuya endirilməsində kabelin (10) uzun-
luğunun tənzimlənməsi baraban (7) ilə həyata keçirilir.  

Xəttdəki təzyiqin qiyməti monometrlə (8) ölçülür.  
Bütün prosesə nəzarət İES-dən aparılır. 
Elektrik təchizatındakı stabilləşmə üçün TR transfor-

matorundan istifadə olunur.  
Beləliklə, nasosun pillələrinin sayından asılı olaraq 

basqı və hasilat göstəriciləri arasında asıllıq müəyyən olunur. 
İşçi çarxlar P-610 markalı poliamiddən TPA-125 tipli təzyiq 
altındə tökmə dəzgahında yerinə yetirilmişdir. Yüksək 
keyfiyyətli çuqundan (nirezist) tökmə üsulu ilə hazırlanmış 
istiqamətləndirici aparatların  işçi səthləri  ГОСТ 10587-84 
üzrə epoksid qətranı  (ED-20),  karboksilə edilmiş butadien-
akrilonitril lateksi (BNK- 40/4),  texniki karbon P-514,  toluol,  
emulqator və su kondensatı qarışıqlarından ibarət  polimer 
örtük kompozisiya  materialı ilə (PÖM)  örtülmüşdür. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
Şək. 2.4. EDN-nın sınaq stendinin ümumi görünüşü 

 
 
 



 

 

 

 
Şək.2.5. EDN-nın sınaq stendinin prinsipial sxemi: 

 
1-Ölçü qabı; 2-Boşaldıcı qab; 3-Boşaldıcı boru; 4-Siyirtmə;     

5-Ölçü şkalası; 6-Boru; 7-Baraban; 8-Monometr;                     
9-Asqı diyircəyi; 10-Kabel; 11-EDN; 12-Quyu. 

 
 
 



 

 

 

Dayaq həlqələri tərkibi ftoroplast FT-4 + 15% qrafit və 
3,5% misdən hazırlanmışlar. Onlar şəkil 2.6-da göstərilən 
presformalardan istifadə edilməklə hazırlanırlar. Göstərilən 
tərkibli materialların yeyilməyə  qarşı davamlığı və sıxılmada 
möhkəmlik həddi müvafiq olaraq  ГОСТ 15140 və ГОСТ 
15140 tələblərinə uyğun qiymətləndirilmişdir. 

 

  
 
 

Şək.2.6.Dayaq həlqələrinin hazırlanma  presformaları 

 
 
Örtük materialları işçi səthlərə ГОСТ 9301-86 tələblərinə 

uyğun çəkilmişdir. Onların adgeziya qabiliyyəti (ГОСТ 
15140), möhkəmlik həddi (ГОСТ 6806), səthin cızılmaya 
davamlığı (ГОСТ 9.407) və zərbəyə davamlığı (ГОСТ 4765) 
uyğun aparılmışdır. 

 
 
 
 
 



 

 

 

FƏSİL3. MƏRKƏZDƏNQAÇMA ELEKTRİK DALMA 
NASOSLARININ İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 
YÜKSƏLDİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ APARILMIŞ 

TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİNİN MÜZAKİRƏSİ 
 

3.1.Polimer örtük materiallarının tətbiqi ilə elektrik dalma 
nasoslarının istismar göstəricilərinin yüksəldilməsinin 

tədqiqi  
 

Elektrik dalma nasoslarında baş verən imtinaların 
səbəbləri sırasında, onların işlək düyünlərinin və hissələrinin  
səthlərində duz qatının yaranması, mexaniki qarışıqların, eləcə 
də, aqressiv istismar şəraitinin təsirindən yaranan korroziya 
proseslərinin nəticələri üstünlük təşkil edir [48, 98].  Yaranan 
duz qatlarının əsasını kalsiy və maqniy karbonatları, dəmir 
oksidi və sulfidi təşkil edir. Onların aşağı hədd ölçüləri 10-25 
mkm arasında dəyişdiyindən quyu dibindəki filtrlərdən 
asanlıqla keçərək avadanlığin işçi sətlərində toplanırlar.  
Mexaniki qarışıqlar isə quyu dibindən gələn qum, ferromaqnit 
hissəciklər, propponit, metal qırıntıları və digər bərk elementlər 
şəklində əks olunur. Xüsusən, quyularda bərpa-təmir isləri ilə 
əlaqədar aparılan texnoloji əməliyyatlardan (layın hidravlik 
dağıdılması, quyu dibinin kimyəvi emalı və s.) sonra onların 
miqdarı tonlarla ölçülür.      

Adətən bu tip fəsadların aradan qaldırılması məqsədi ilə 
hasil olunan məhsul müxtəlif tərkibli ingibiterlərlə  qarısdırılır 
[55,111]. Qeyd etmək lazımdır ki, çox vaxt ingibiterin 
tərkibindəki turşular metal səthdə duz örtüyünün əmələ gəlmə 
sürətini azaltmaqla bərabər, korrozion prosesləri sürətləndirir. 
Bunları nəzərə alaraq, aqressiv mühit şəraitində işləyən neft-
mədən avadanlıqlarının etibarlığının və uzunömürlüyünün 
yüksəldilməsi üçün onların işlək və aqressiv mühitlə kontakt 



 

 

 

səthlərinin qorunmasında ən əlverişli üsul kimi polimer örtük 
materiallardan (PÖM) istifadə geniş tətbiq olunur [85,12]. 

Şəkil 3.1-də istismar prosesində duzlaşma və korroziyaya 
uğramış EDN-nın hissələri göstərilmişdir.  Buradan göründüyü 
kimi duz qatı nasosun bütün uzunluğu boyunca işçi aparatın 
səthinə hoparaq  korroziya mərkəzləri yaratmışdır. Maye axan 
kanalları isə  mexaniki-korrozion proseslərə uğramışdır. 

Oymaqların müqaisəli təhlili onların səthində dərin 
yeyilmə faktorunu və korrozion proseslərin intensivliyini 
təsdiqləyir. Anoloji hallar nasosun valının işçi səthlərində və 
yastıqlarda müşahidə olunur. 

 

  
 
 

Şək.3.1.EDN-nın işçi pillələrində yaranan duz örtüyü  

 
PÖM-dan istifadənin effektivliyinin təmini əsas üç amillə 

xarakterizə olunur: örtük materialının fiziki-mexaniki və kim-
yəvi göstəriciləri, örtülən səthin keyfiyyəti, eləcə də örtən qatın 
qalınlığı. 

Tədqiqatların bu mərhələsində MEDN-nın işçi pilləsinin 
çuğundan hazırlanan istiqamətləndirici aparatının istismar gös-



 

 

 

təricilərinin yüksəldilməsi istiqamətində aparılmış təcrübə-
sınaq  işlərinin nəticələri öz əksini tapmışdır. 

  Məlumdur ki [54,37], Azərbaycanın neft mədənlərində 
istifadə olunan elektrik dalma nasos qurğularının işləmə 
müddəti istismar şəraitindən asılı olaraq  60-140 gün müddəti  
arasında dəyişir. Bu olduqca az müddətdir, belə ki, MEDN-nın 
orta statistik istismar müddəti 300-360 gündən az olmamalıdır 
[114]. Qeyd etmək lazımdır ki, bu müddətdə 38-40% nasos 
qurğularının dayanması məhz ilk növbədə  istiqamətləndirici 
aparatların sıradan çıxması səbəbindən baş verir [9].  

Bunları nəzərə alaraq, istiqamətləndirici aparatların 
istismar müddətinin artırılması və ekoloji təhlükəsizlik 
baxımından bizim tərəfimizdən işçi səthin polimer örtüklə 
örtülməsi təklif olunmuş, onun qalınlığı və metal altlığının 
kələ-kötürlülük dərəcəsi müəyyən edilmişdir. 

 
3.1.1. Örtük materialının xüsusiyyətlərinin tədqiqi 

 
Epoksid əsaslı polimer örtüklər özlərinin yüksək antifrik-

sion, genişçeşidlı aqressiv mühitlərin təsirinə davamlığı, die-
lektrik və digər xassələri ilə seçilərək, neft, maşınqayırma, 
kimya və başqa sahələrdə istifadə olurlar [62,79]. Bunu nəzərə 
alaraq tədqiqat işlərinin istiqaməti MEDN-nın istismar şəraitinə 
uyğun olan PÖM-nın alınması seçilmişdir. Tədqiqat obyekti 
qismində isə EDN-nın istiqamətləndirici aparatları qəbul 
olunmuşdur.  

Laboratoriya şəraitində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində 
kompozisiya materialının tərkibindəki komponentlərin optimal 
faiz miqdarı müəyyən edilmışdir: ГОСТ 10587-84 üzrə 
epoksid qətranı  (ED-20) – 25; karboksilə edilmiş butadien-
akrilonitril lateksi (BNK- 40/4) – 28; texniki karbon P-514 – 5; 
toluol -25; emulqator 3,0; su kondensatı – 14. 



 

 

 

Cədvəl 3.1-də polimer kompozisiyanın fiziki-kimyəvi 
xüsusiyyətləri  verilmişdir. 

 
Kompozisiyanın fiziki kimyəvi xüsusiyyətləri 

Cədvəl 3.1 
 

№ Adı  
 

Göstəriciləri 

1. Xarici görünüş  Boz maye  
2. Qalıq  38-40 
3. рН 8,5 
4. Səthi gərilmə , мН/м 30-32 
5. Qatılığı  ВЗ-4,   16-18 
6. Qatın möhkəmliyi , МПа 9-10 

 
Kompozisiya materialının alınması aşağıdakı texnoloji 

reqlamentə uyğun aparılır. Epoksid qətranı əvvəlcə distilə olun-
muş su, tolyol və emulqatorla birlikdə 10-15 dəq. müddətində 
intensiv qarışdırılır. Sonra alınmış tərkib 30-40 0C  temperatura 
qədər qızdırılır və bu arada texniki karbon və karboksilə 
edilmiş butadien-akrilonitril lateksi (BNK-40/4) qarışdırılır. 

Şəkil 3.2-də  ilkin materiallar və onların əsasında alınmış 
PÖM-dan hazırlanmış öptüklərin struktur səthləri göstəril-
mişdir. Ölçmələr MİM-8 tipli optik mikroskopda aparılmışdır. 

Şəkillərdən göründüyü kimi ED-20 hazırlanmış örtük 
qatının strukturu bu maddə üçün xarakterik olan qlobulyar 
növlüdür. Karboksilə edilmiş butadien-akrilonitril lateksindən 
(BNK- 40/4) hazırlanmış örtüklərdə  ölçüləri 0,3-0,5 mkm olan 
boşluqlarla əhatələnmiş struktur müşahidə olunur.  ED-20 və 
BNK-40/4-dən fərqli olaraq, onların qarışığı əsasında yeni alın-
mış PÖM-ı monodispers strukturludur. Bu isə öz növbəsində 



 

 

 

örtülən səthdə yüksək fiziki-mexaniki və kimyəvi xassələrin 
formalaşdığını göstərir.  

 

 

 
 

 
 

Sək. 3.2. ED-20 (a), BNK 40/4 (b) və onların əsasında alınmış 
PÖM-dan (c) hazırlanmış öptüklərin struktur səthləri 
 
Şəkil 3.3-də ED-20 (1), BNK 40/4 (2) və onların əsasında 

alınmış PÖM-dan (3) hazırlanmış öptüklərin İK-spektorlarının 
müqaisəsi göstərilmişdir. Bu məqsədlə hazırlanmış sınaq 
nümunələri Т=70°С-də τ=30 dəqiqə müddətində qabaqcadan 
qurudulmuşdur. Şəkildən göründüyü kimi spektor əyriləri baza 
materialları üçün spesifiktir. 

 
 



 

 

 

 
 
 

Şək 3.3. ED-20 (1), BNK 40/4 (2) və onların əsasında alınmış 
PÖM-dan (3) hazırlanmış öptüklərin İK-spektorları 
 
Əyrilərin nəticə etibarı ilə müqaisəsindən  müəyyən 

olunmuşdur ki, ED-20 və BNK- 40/4-də udma zolaqlarnın 
~1820 və 1750 sм-1 qiymətləri anhidridlərin və karbon turşusu 
efirlərinin zolaqlarına uyğundur.  Bu isə BHK-4-/4 –nun 
karboksil qrupunun  tərkibi digər komponent olan ED-20 
oliqametri epoksid qrupunun yüksək kimyəvi əlaqəsini göstərir 

 
 

3.1.2. Polimer örtük materialının  laboratoriya və 
istismar şəraitində tədqiqatlarının nəticələri 

  
ED-20+BNK 40/4 tərkibli  PÖM-dan hazırlanmış sınaq 

nümunələri geniş çeşidli mühitdə yoxlanılmışdır.  PÖM-dan  
otaq temperaturu şəraitində 60-180 mkm qalınlıqda qoruyucu 
örtüklərdə baş verən fiziki və kimyəvi dəyişikliklər qiymət-
ləndilmiş və alınan nəticələr cədvəl 3.2-də göstərilmişdir.   



 

 

 

Cədvəl 3.2-dən göründüyü kimi qoruyucu örtük 3%-li 
NаСl və benzin təsirinə davamlıdır. Digər kimyəvi məhlulların, 
o cümlədən 10 %-li НСl,  30%-li Н2SO4 və 40%-li Н2SO4 
turşularının, neft + su təsiri nəticəsində örtük materialı zaman 
etibarı ilə öz qalınlığını 0,22 – 6,12 % arasında dəyişə bilər. 
Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, hasil olunan 
neftin tərkibindəki su faktoru örtük materialının kimyəvi 
xassələrinin (şişmə dərəcəsinin) dəyişməsinə səbəb olur. Neftin 
tərkibində su faktorunun əmələ gəlməsi nəticəsində örtük 
materiallarında şişmə prosesi aktivləşir.  

 
Qoruyucu örtüyün suya və kimyəvi təsirlərə davamlılıgı 

Cədvəl 3.2 
Təcrübə sahəsi  Qalınlıqı , % 

24 saatdan 
sonra  

1 aydan sonra  3 aydan 
sonra  

Su  1,05 1,24 1,61 
Qaynar su  2,21 − − 
Н2SO4, 30% 0,0 0,22 5,24 
Н2SO4, 50% 0,0 0,71 6,12 
НСl, 10% 2,33 2,41 2,42 
КОН, 40% 0,0 0,0 0,83 
NaCl, 3% 0,0 0,0 0,0 
Benzin  0,0 0,0 0,0 
Neft + 20% su  0,33 0,45 0,57 
Neft + 40% su 0,53 0,71 0,88 
Neft + 60% su 0,76 0,93 1,14 
Neft + 80% su 0,95 1,31 1,87 

 
 



 

 

 

EDN-nın layihələndirmə və hazırlanma proseslərində 
onun işçi çarx və istiqamətləndirici aparat cütlüyünün, eləcə də, 
işçi carx və oymaq arasındakı araboşluğunun  qiymətlən-
dirilməsində bu faktor böyük önəm kəsb edir.  

 Şək.3.4-də PÖM-nın qalınlığının onun fiziki-mexaniki 
xassələrinin formalaşmasına təsiri göstərilmişdir. Buradan 
göründüyü kimi örtük qatının qalınlığının 60-180 mkm 
hədlərində dəyişməsi nəticəsində adgeziya möhkəmliyi 1,85-
9,55 MPa intervalında dəyişərək h=95-110 mkm qiymətlərində 
özünün optimal səviyyəsinə çata bilir.  PÖM-nın kütləsinin 
dəyişməsi başqa xarakter daşıyır. Belə ki,  örtük materialının 
qalınlığının 60-85 mkm qiymətləri sərhəddində dəyişməsinə 
mütənasib olaraq kütlə artaraq maksimal həddə qədər (6,6 %)  
yüksəlir. Sonradan stabilləşərək monoton xarakter daşıyır.  

Örtükaltı səthin keyfiyyəti konstruksiyanın iş görmə 
qabilliyətinə ciddi təsir göstərir. Bu səbəbdən örtükaltı səthin 
keyfiyyət xarakteristikalarının optimallaşması bununla bağlı 
texnoloji məsələlərin vacib mərhələlərindən hesab olunur. 
Metal səthin keyfiyyət göstəricisi olan kələ-kötürlük dərəcəsi 
onun əldə olunma üsulundan asılıdır. Adətən emal olunacaq 
səthin kələ-kötürlüyü müvafiq kəsici alətlər və ya qumşırnağı 
üsulu ilə əldə olunur. Sonrakı mərhələdə səthin kimyəvi emalı 
örtük materialı və metal səth arasında yaranan adqeziya proses-
lərinin axınının keyfiyyətli olmasına səbəb olur.  

Şəkil 3.5-də örtükaltı səthin kələ-kötürlüyünün adqeziya 
möhkəmliyi və formalaşmıs PÖM-nın bərklikdən asılılığı gös-
tərilmişdir.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Şək. 3.4. PÖM-nın fiziki-mexaniki xassələrinin 

qalınlıqdan asıllığı: 
1- Adqeziya möhkəmliyi; 2- Kütlənin nisbi dəyişməsi 

 
 

 
 

Şək. 3.5. Adqeziya möhkəmliyinin (1) və bərkliyin (2) örtükaltı 
səthin kələ-kötürlüyündən asıllığı 

 
 



 

 

 

Buradan göründüyü kimi səthin kələ-kötürlüyünün 
kiçik qiymətlərində (0,63; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 və 10 mkm)  
polimer örtüyün adgeziya möhkəmliyi sıraya müvafiq olaraq 
artır.   Səthin kələ-kötürlüyünün orta  qiymət göstəricisi olan  
Rz = 20-63 mkm sərhədlərində adqeziya möhkəmliyi özünün 
maksimal həddinə çatır. Sonradan isə azalaraq ən aşağı 
qiymətinə çatır.  

PÖM-nın bərklik göstəricisi  səthin kələ-kötürlüyündən 
asılı olaraq anoloji xarakterlə dəyişir və burada da  yüksək 
bərklik göstəriciləri Rz=20-63 mkm sərhədlərinə uyğundur. 

Örtük altı səthdə adgeziyanın təmini onun termiki 
emalından çox asılıdır. Bu səbəbdən tədqiqatlarda  örtük altı 
səthdə kimyəvi-termiki emal tətbiq edilmişdir. İstiqamətlən-
dirici aparatlar tərkibində azot qazı olan mühitdə 5-12 saat 
müddətində  550-600 0C-də termiki emala uğradılmışlar.  Bu 
zaman onların işçi səthlərində 20-150 mkm qalınlığında yüksək 
keyfiyyətli və adgeziya xassəli qat yaranır ki, bu da sonrakı 
örtük qatının etibarlığının təmini üçün əsas yaradır. 

Şək.3.6-da PÖM-nın adgeziya möhkəmliyinin kimyəvi-
termiki emal nəticəsində yaranan qatın qalınlığından (h),   emal 
temperaturundan (T) və vaxtdan (τ) asılılığı verilmişdir.   
Göründüyü kimi adgeziya möhkəmliyinin yüksək qiymətləri 
h=75-125 mkm, temperaturun 570-5900C və τ = 8-10 saat 
müddətlərinə təsadüf edir. 

Beləliklə, işçi aparatın resursunun artırılması istiqa-
mətində aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələri aşağıdakı kimi 
formalaşdırıla bilər: 

- EDN-nın istismar şəraitinin mürəkkəbliyi və aq-
ressivliyi nəzərə alınmaqla, bu mühitdə yüksək iş qabiliyyətini 
təmin edən polimer örtük materialı təklif edilmişdir. 
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Şək. 3.6 PÖM-nın adgeziya möhkəmliyinin kimyəvi-termiki 
emal  nəticəsində yaranan qatın qalınlığından (h),    
emal temperaturundan (T) və vaxtdan (τ) asılılığı  

 
 
İstiqamətləndirici aparatların daxili səthlərinə  PÖM-ı 

çəkilməzdən əvvəl onların kimyəvi-termiki emala uğradılması 
vacibdir.  Emal rejmlərinin: temperatur  570-5900C və  vaxt     
τ = 8-10 saat qəbul olunması tövsiyə olunur.  
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- Təklif olunan ED-20+BNK 40/4 tərkibli  PÖM-dan 
istifadə onun optimal qalınlığının h= 95-110 mkm, örtükaltı 
səthin kələ-kötürlüyünn  Rz = 20-63 mkm sərhədlərində qəbul 
olunması tövsiyə edir. 

- Yeni kompozisiya materialı ilə təchiz olunmuş isti-
qamətləndirici aparatların dalma nasoslarının quruluşlarında 
tətbiqi laboratoriya və neftmədən şəraitində sınaqlardan keç-
mişdir. Nəticədə nasos qurğusunun xidmət müddətinin           
25- 30% artması müşahidə olunmuşdur. 
 

3.2. Polimer əsaslı kompazisiya materialının tətbiqi ilə 
dayaq həlqələrinin istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi 

 
İşçi çarx-istiqamətləndirici aparat cütlüyünə təmas səthlə-

rində sürtünmənin azaldılması məqsədi ilə onlar arasında rezin 
həlqə yerləşdirilir. Apardığımız araşdırmalar nəticəsndə müəy-
yən olunmuşdir ki, işçi pillədə baş verən imtinaların səbəbləri 
sırasında dayaq həlqəsinin yeyilməsı önəmli faktorlardandır. 
Belə ki, istiqamətləndirici aparat və işçi carx cütlüyünün təmas 
səthlərindəki yeyilmə nəticəsində, işçi çarx val üzərində oxbo-
yu yerdəyişməyə məruz qalır. Bu zaman  işçi carxın dayaq 
səthi və istiqamətləndirici aparatın daxilindəki çıxıntı arasında 
yaranan sürtünmə son olaraq  təmas səthlərində intensiv 
yeyilmə ilə nəticələnir. Çox vaxt bu istiqamətləndirici aparatın 
daxilindəki çıxıntının yeyilərək tam itməsinə gətirib çıxarır. 

Tədqiqat işlərinin bu mərhələsində dayaq həlqəsinin 
istismar müddətinin artırılması ilə bağlı məsələ qoyulmuş və 
həlli edilmişdir.  

Dayaq həlqələrinin istismar səraitinin təhlili nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, burada işçi temperatur T=80-1000C, 
mühitin kimyəvi tərkibi:   H2S = 1,25; q/litr,   CO2  = 0,15;      
Cl = 20; HCO3 =1,0 və Ca2+ = 2,0 q/litrə  qədərdir.  



 

 

 

Hal-hazırda respublikada  EDNQ-nın kirayə və servis 
xidməti ilə məşqul olan şirkətlər tərəfindən tətbiq olunan 
avadanlıqlarda dayaq həlqələrinin hazırlanmasında rezin və 
müxtəlif tərkibli polimer materialdan istifadə olunur. 

Göstərilən  materiallardan hazırlanmış dayaq həlqələri 
ilə təchiz olunan dalma nasoslarının təmirlərarası müddəti 
cədvəl 3.3-də göstərilmişdir. Buradan göründüyü kimi bütün 
hallarda MEDN-da təmirlərarası müddət, istehsalçı və xidmət 
şirkətlərindən asılı olmayaraq, mövcud normativlərdə əks 
olunan tələblərdən (500 gün) ciddi şəkildə fərqlənirlər [105].   

 
Azərbaycanda servis xidmətində olan MEDN-nın təmirlərarası 

orta istismar müddəti 
Cədvəl 3.3 

Servis 
kompaniyasının adı 

İstehsalçı  
müəssisə 

Təmirlərarası 
orta istismar 
müddəti, gün 

Azəripamservis Buqulma EDN za-
vodu Breqton 
(ÇXR) 

146 
138 

 
Novometservis 

 

 
OAO“Novomet” 

 

 
203 

 
Şelfqaztexnologiya 

OAO “Alnas” 
Buqulma EDN za-
vodu Breqton 
(CXR) 

298 
144 
135 

 
Azneft” İB  

“Dalma qurğuları-
nın təmiri və kira-
yəsi üzrə  ekspe-
rimental” istehsalat 
müəssisəsi 

 
120 



 

 

 

Məlum təcrübələrə [71,39] əsaslanaraq, dayaq həlqələri-
nin hazırlanması üçün yeni tərkibli kompozisiya materialı təklif 
olunmuşdur. Kompazisiya materialının  matrisası ftoroplast 
FT4-dən, doldurucu qismində isə qrafit  (10-25)% və mis tozu    
(1-5) %-ə qədər qəbul edilmişdir.  

Məlumdur ki [18], doldurucular kompozisiya mate-
rialında xassələrin formalaşmasına ciddi təsir edir. Yaradılan 
materialda istənilən xüsusiyyətin alınması, doldurucuların 
kompazisiya materialının tərkibində optimallığının təmin 
edilməsindən çox asılıdır. 

 Tədqiqatların nəticəsi olaraq kompozisiya materialında 
aşağı yeyilmə həddinin təmini məsələsi qoyulmuşdur.    

Sək.3.7-də yeni kompozisiya materialının tərkibinin opti-
mallaşması ilə bağlı sınaqların nəticələri göstərilmişdir. Bura-
dan göründüyü kimi kompozisiya materialında yeyilmənin ən 
aşağı hədd qiyməti (0,42- 0,51) mm onun tərkibində qrafitin 
miqdarının  15% və misin miqdarının 3,5% olduğu nisbətə 
təsədüf edir. Sonrakı tədqiqatlarda bu tərkib əsas qəbul 
edilmişdir. 

Şək.3.8-də rezin, ftoroplast FT4, FT4+15% qrafi və  
FT4+15% qrafit+3,5% mis kompozisiya materiallarından ha-
zırlanmış nümunələrdə yeyilmə həddinin istismar müddətindən  
asılılıqları göstərilmişdir.  

Sınaqlarda yeyilmənin hədd qiyməti [Y]=1 mm və ya 
ümumi təcrübələrə əsaslanaraq nasosun istismar müddəti  365 
gün (8760 saat) qəbul edilmışdir. 

Sınaqlar  ГОСТ 426-nın tələblərinə uyğun APGI 631.10 
tipli sürtünmə maşınında yerinə yetililmişdir. Sınaq nümunələri 
ГОСТ 12019-ya əsasən hazırlanmışdır. 

Şəkil 3.8-dən göründüyü kimi ənənəvi olaraq rezindən 
hazırlanan nümunələrin orta istismar müddəti 1200-1440 saat 
təşkil edir və bu müddətdə yeyilmənin səviyyəsi buraxıla bilən 
həddi keçir (bax əyri 1). Təmiz ftoroplast FT4-dən hazırlanan 



 

 

 

nümunələrdə 7000 saat  (275 gün) sınaqlardan sonra onlarda 
buraxıla bilən yeyilmə həddi qoyulmuş sərhəd qiymətini 
keçdiyi müşahidə olunmuşdur (bax əyri 2). 

 

 
 
 

Sək. 3.7. Kompozisiya materialında yeyilmə həddinin onun 
tərkib  göstəricilərindən asıllığı: 1- qrafitin miqdarı; 2- misin 

miqdarı, %-lə 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Şək. 3.8. Rezin, ftoroplast FT4 və kompozisiya 
materiallarından hazırlanmış nümunələrdə yeyilmənin istismar 

müddətindən  asılılıqları: 
 1-rezin; 2-ftoroplast FT4; 3-FT4+15% qrafit;  

4- FT4+15% qrafit+3,5% mis 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kompozisiya materiallarının tərkibinə qrafit və mis 
doldurucuları əlavə edilməklə, sınaqların müddətinin və 
nümunələrdə yeyilmənin qiymətinin fərqli dərəcədə dəyişdiyi 
aşkar olunmuşdur (əyri 3 və 4). 

14 ay müddətində sınaqlara mətuz qalan FT4+15% qrafit 
və  FT4+15% qrafit+ 3,5% mis tərkibli kompozisiya material-
larından hazırlanan nümunələrdə yeyilmənin miqdarı müvafiq 
olaraq 0,70-0,75 və 0,28-0,35 mm olmuşdur. Bunlar isə 
yeyilmənin buraxıla bilən normadan aşağı həddinə uyğundur. 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar son olaraq aşağıdakı 
nəticələrin formalaşmasına əsas verir: 

-MEDN-nın işçi pilləsinin etibarlı iş rejimi, düyünün 
tərkibinə daxil olan istiqamətləndirici aparat və işçi çarxla 
yanaşı, onların təmas sətlərində yerləşən dayaq həlqəsinin 
mükəmməlliyindən (düzgün mateial seçimindən, konstruktiv 
həllindən və c.) asılıdır; 

- tərkibi ftoroplast FT4, doldurucu qismində isə qrafit 
15% və mis tozu 3,5 %-ə qədər qəbul edilmiş kompozisiya 
materialı MEDN-nın dayaq həlqələrinin hazırlanmasında 
istifadə oluna bilər. 

 
3.3. İşçi çarx-istiqamətləndirici aparat cütlüyünü 

konstruktiv təkmilləşdirməklə elektrik dalma nasoslarının 
təmirlərarası müddətinin artırılması 

 
Hal-hazırda respublikanın neft mədənlərində tətbiq olu-

nan MEDNQ-nın konstruksiyalarındakı nasosların işçi pilləsi 
bir dayaqlıdır. Şək. 3.9-da bir dayaqlı işçi pillənin sxemi (a) və 
üzərində dayaq həlqəsi olan işçi çarxın (b) şəkli  göstərilmışdir.  

Sək. 3.9a-dan göründüyü kimi burada (3) dayaq həlqəsi 
(1) istiqamətləndirici aparatın arxa səthi ilə (2) işçi çarx 
arasında baş verən sürtünməni dəf etmək məqsədilə nəzərdə 
tutulmuşdur. 



 

 

 

MEDNQ-nın tətbiqinin müasir vəziyyətinin təhlili 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nasosların istismar müddə-
tinin yüksəldilməsi istiqamətində atılan addımlardan birisi də  
istiqamətləndirici aparat və işçi çarx arasında dayaq səthlərinin 
sayının artırılmasıdır. Belə ki, çox dayaqlı işçi pillələr bir 
dayaqlıya nisbətən aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:  

-işçi çarxın aşağı dayağının resursunun yüksəlməsi; 
-abraziv və korrozion-aqressiv mühitdə valın etibarlı 

mühafizəsinin təmini; 
-işçi pillələr arasındakı məsafənin artması nəticəsində 

valın radial dayanıqlığının yüksəlməsi; 
-böyük qaz faktoru şəraitində; 
- qeyri-stabil dinamiki səviyyə şəraitində normal işin 

təmini.  
Ümumilikdə istiqamətləndirici aparat və işçi çarxın 

konstruktiv təkmilləşməsi nəticəsində dayaq səthlərinin sayını 
2-3 qədər artırmaq və bununla da yeni nəticələr almaq  
mümkündür. 

 

 
 

a) 



 

 

 

 
                                   

b) 
 

Şək. 3.9. Bir dayaqlı işçi pillə 
a) 1-istiqamətləndirici aparat; 2-işçi çarx; 3-dayaq həlqəsi;  

b) üzərində bir dayaq həlqəsi olan işçi çarx 
 
 
Şək.3.10-da istiqamətləndirici aparat və işçi çarx cüt-

lüyündə dayaq səthlərinin münkün yerləşmə sxemi verilmişdir. 
Tədqiqat işində göstərilən  mümkün dayaqetmə sxemləri 

sırasında iki dayaqlı (bax şək. 3.11) varianta üstünlük 
verilməklə sınaq işləri aparılmışdır və nəticədə  nasosun istis-
mar müddətini artırmaq münkün olmuşdur. 



 

 

 

 
 

Şək. 3.10. İstiqamətləndirici aparat və işçi çarx 
cütlüyündə dayaq səthlərinin yerləşmə sxemi 



 

 

 

 
a) 
 

 
 

b) 
 

Şək. 3.11. İki dayaqlı işçi pillə 
(a) 1-istiqamətləndirici aparat; 2-işçi çarx; 
3- yuxarı dayaq həlqəsi; 4- aşağı dayaq həlqəsi;  

b) aşağı və yuxarı üzlərində dayaq həlqələri olan işçi 
çarx 



 

 

 

Tədqiqat işində yuxarıda göstərilən mümkün dayaqetmə 
sxemləri sırasında iki dayaqlı (bax şək. 3.11) varianta üstünlük 
verilməklə sınaq işləri aparılmışdır. 

Səkil 3.11,a-dan göründüyü kimi (3) dayaq həlqəsi (1) 
istiqamətləndirici aparatın arxa səthi ilə (2) işçi çarx arasında 
baş verən sürtünməni dəf etmək, (4) həlqəsi isə işçi çarxın qa-
baq səthindəki yeyilməni aradan qaldırmaq məqsədilə nəzərdə 
tutulmuşdur.  

Təklif olunan işçi pillələrlə təchiz  edilmiş MEDNQ-ı 
müxtəlif mədən şəraitlərində (hər birində 10 ədəd olmaqla) 
sınaqlara uğradılmış (bax əlavə 12) və onların nəticələri cədvəl 
3.4-də verilmişdir. 

 
Müxtəlif mədən şəraitlərində sınaqlara uğradılmış bir və iki  
pilləli işçi çarxlarla təchiz olunmuş EDN-nın orta istismar 

müddəti 
Cədvəl 3.4 

  
İşçi pillələrin 

sayı 
 

Diametr, 
mm 

İstismar şəraiti 
 

N 
 

Q K QK 

Bir pilləli 72 100 82 79 71 

95 116 101 92 83 

İki pilləli 72 146 130 96 91 

95 164 141 127 116 

 
 
 
 
 



 

 

 

Cədvəldə göstərilənlərin təhlilindən məlum olur ki, 
istismar şəraitindən asılı olaraq işçi pilləni bir pilləli variantdan 
iki pilləliyə keçirməklə nasosun istismar müddətini orta 
hesabla 21-58 % dəfə artırmaq münkün olmuşdur. 

Beləliklə, MEDNQ-da nasos hissəsinin işçi pilləsinin iki 
dayaqlı sxemə keçməsi onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
proqressiv yol olmaqla bu qurğuların tətbiq imkanlarını 
genişləndirir. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FƏSİL4. MƏRKƏZDƏNQAÇMA ELEKTRİK DALMA 
NASOSLARININ ETIBARLILIĞININ 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ MODELLƏRİ VƏ METODLARI 
 

4.1. Müxtəlif mədən şəraitində istismar olunan 
elektrik dalma nasos qurgularında baş verən imtinaların 

statistik bircinsliyinin yoxlanması 
 
MEDNQ-nın tətbiq olunduqlar mədən səraitlərinin 

təhlilində çox vaxt  qeyri-müəyyən hadisələr, xassələr və ya 
funksiyalara rast gəlinir. Adətən bu ifadələr altında mənşəyi 
haqda az və ya heç bir məlumat olmayan xarakteristikalar 
qəbul olunur. Qeyri-müəyyənlik isə hadisənin təsadüfi xarak-
teri kimi özünü biruzə verir. 

İstənilən təsadüfi hadisəni xarakterizə edən əsas amil 
paylanma ehtimalı funksiyası olmaqla, müşahidə olunan hadisə 
ilə bağlı toplanmış bircinsli statistik məlumatlara əsaslanır. 

Müəyyən ehtimalın mövcudluğu istənilən təsadüfi ölçünü 
və ya hadisəni əks etdirir. Əgər hadisənin müşahidə 
müddətində (intervalında) statistik şərait dəyişirsə, bu zaman 
konkret statistik modeli müəyyən etmək mümkün olur. Təsa-
düfi hadisələrin müşahidəsi nəticəsində qəbul olunmuş 
məlumatların bircinsliyini müəyyən etmək tədqiqat işlərinin 
əsas məsələlərindən biridir. Burada riyazi statistikanın 
parametrik və qeyri-parametrik metodlarından istifadə olunur. 

 Aşağıda neft-qaz çıxarma idarələrindən MEDN-nın istis-
marı ilə bağlı toplanmış məlumatların statistik bircinsliyinin 
qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılmışdır [36]. 

MEDN-nın istismar şəraitləri müəyyən mənada fərqli 
olsalar belə onların bir böyük birliyə (BB) mənsubluğunun 
təyini böyük maraq doğurur. Bu səbəbdən Uilkokson-Manna-
Uyitninin [97]  qeyri-parametrik ranq kriteriyasından istifadə 



 

 

 

etməklə müxtəlif  NQÇİ-dən toplanmış məlumatların bir böyük 
birliyə daxil olduğu qiymətləndirilmişdir. 

Ranq kriterisi inversiyanın paylanmasına əsaslanmış və 
seçimin m+n≥20 həcminə müvafiq aparılmışdır. Burada m>3, 
seçimin ən kiçik qiymətidir. 

Cədvəl 4.1-də “Suraxanıneft” və “Balaxanıneft” NQÇİ-i 
üzrə MEDN-nın imtinaya qədər işləmə müddətləri verilmişdir. 
Burada m (cədvəldə I-rəqəmi) və n (cədvəldə II-rəqəmi) uyğun 
olaraq “Suraxanıneft” və “Balaxanıneft” NQÇİ-i üzrə EDN-nın 
işləmə müddətləridir.  

Müşahidəyə əsasən qəbul olunmuş MEDN-nın sayı 
m=30 və n=42 qəbul edilərək hər biri üçün ranqlar 
hesablanmışdır. R1=1116 və R2=1512. 

[97] -ə əsasən raqların düzgün təyin olunması aşağıdakı 
kimi təyin edilir. 

 

               R1 +R2= )1)((
2
1

+++ nmnm                (4.1) 

 
Hesablamadan göründüyü kimi bərabərlik şərti təyin 

olunur. R1 və R2-nin qiymətlərini müəyyn etdikdən sonra 
müvafiq inversiyalar hesablanır. 

1116+1512=
2
1

(30+42)(30+42+1)=2628 

R1 və R2 qiymətləri müəyyən edildikdən sonra  müvafiq 
inversiyalar aşağıdakı kimi təyin edilir.  
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 mnUU =+ 21                          (4.4) 
 

Sonuncu ifadə inversiyanın yekun qiymətinin müəyyən 
olunması məqsədilə istifadə olunur. 

63115124342
2
142301 =−⋅+⋅=U  

60911163130
2
142302 =−⋅+⋅=U  

Beləliklə, 651+609=1260 
Riyazi statistikadan [26] məlumdur ki, seçimin ən kiçik 

qiymətində (m və m+n>20 halında) U=min{U1, 
U2}statistikasında paylanma normal olmaqla aşağıdakı 
parametrə uyğun qəbul oluna bilər. 
                               

                                 { } mnUM
2
1

=                        (4.5) 

                      { } )1(
12

++= nmmnUD                      (4.6)             

Sonradan U=min{U1, U2}statistikasından istifadə 
etməklə seçimlər üçün sıfr hipotizası müəyyən edilmişdir.  
Burada məqsəd seçimlərin bir birliyə (BB) yaxınlıq dərəcəsinin 
(yəni onların F1(x)=F2(x) paylanma funksiyalarının) qiymətlən-
dirilməsidir. Əgər U1<U(m,n;α) sıfr hepotiza təmin olunmur. 
Burada U(m,n;α) inversiya göstəricisinin kritik qiymətidir və 
[26]-ya əsasən müəyyənləşdirilir. Bizim halda U(30,42; 0,2) 
göstərilən kəmiyyətin cədvəl üzrə qiyməti U=526-dır. 
Göründüyü kimi müəyyən edilmiş U=526 göstəricisi  yuxarıda 
müəyyən edilmiş U1=631 və U2=609-da kiçikdir. Beləliklə, 
irəli sürülmüş hipotiza təmin edilir. 



 

 

 

Cədvəl 4.1 
EDN-da baş verən imtinaların variasiya sırası 

 
Ranq T ,  

gün 
Seçimin 

№ 
Ranq T ,  

gün 
Seçimin 

№ 
Ranq T ,  

gün 
Seçimin 
№ 

1 61 Ι 25 123 Ι Ι 49 161 Ι Ι 
2 63 Ι 26 124 Ι 50 162 Ι Ι 
3 65 Ι Ι 27 125 Ι Ι 51 163 Ι 
4 68 Ι Ι 28 128 Ι 52 164 Ι Ι 
5 72 Ι 29 129 Ι 53 165 Ι 
6 75 Ι 30 131 Ι Ι 54 166 Ι 
7 80 Ι Ι 31 133 Ι 55 170 Ι 
8 81 Ι Ι 32 135 Ι Ι 56 171 Ι Ι 
9 82 Ι Ι 33 136 Ι Ι 57 172 Ι Ι 

10 86 Ι 34 137 Ι Ι 58 173 Ι Ι 
11 89 Ι Ι 35 140 Ι 59 174 Ι Ι 
12 92 Ι Ι 36 141 Ι Ι 60 175 Ι 
13 95 Ι 37 142 Ι Ι 61 176 Ι 
14 96 Ι 38 144 Ι 62 177 Ι 
15 97 Ι 39 146 Ι 63 178 Ι Ι 
16 100 Ι Ι 40 148 Ι Ι 64 179 Ι Ι 
17 101 Ι Ι 41 149 Ι Ι 65 180 Ι 
18 103 Ι 42 151 Ι Ι 66 182 Ι 
19 105 Ι Ι 43 152 Ι Ι 67 184 Ι 
20 107 Ι Ι 44 153 Ι Ι 68 186 Ι Ι 
21 109 Ι Ι 45 155 Ι 69 188 Ι Ι 
22 112 Ι Ι 46 156 Ι Ι 70 190 Ι Ι 
23 119 Ι Ι 47 157 Ι Ι 71 191 Ι 
24 121 Ι 48 159 Ι Ι 72 194 Ι 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Digər tərəfdən (4.5) və (4.6) nəzərə alınmaqla qəbul 
olunmuş seçimlərin bir BB daxil olması aşağıdakı kimi 
müəyyən edilərək təsdiqlənmişdir. 
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Burada aşağıdakı qeyri bərabərliyin təmin olunması 

vacibdir. Belə halda sıfr hipotizası imtina edilmir:  
 

                    21 α−≤ ZZ                          (4.8) 
 
Burada 

21 α−Z  kvantil ( 21 α−=P  )  səviyyə 
göstəricisi olaraq [26] əsasən qəbul olunur. 

U-iki inversiyadan ən kiçiyinin qiymətidir. 
α-qəbul olunmuş səviyyə göstəricisidir. 
Beləliklə,  

321,0
)14230(4230

12
1

4230
2
1609

=
++⋅

⋅−
=Z  

Kvantillərin cədvəl qiymətinə əsasən [26] Z= 0,321 
müvafiq onun kritik büraxıla bilən qiymətini müəyyən edərək P 
(Z ≥ zα) şərtinin təmin olunmasını qiymətləndirsək görərik ki, 
P=1–0,3=0,7 ehtimalla hər iki mədən üzrə məlumatların 
bircinsliyinin təmini göstərilir. 

Beləliklə, istismar şəraitləri müxtəlif olan NQÇİ-də 
tətbiq olunan MEDNQ-ı üzrə aparılan müşahidələr nəticəsində 
məlum olur ki, onlarda imtinalara qədər işləmə müddəti eyni 



 

 

 

adlı birliyə daxildir. Bu isə statistik informasiyanın NQÇİ-i 
üzrə bircinsli və kifayət qədər olmasını təsdiqləyir və EDN-nın 
etibarlılığının müəyyənləşdirilməsində  tam istifadə oluna bilər. 

 
4.2. İmtinalar payı qismində kifayətedici statistikadan 
istifadə etməklə elektrik nasoslarının imtinasız işləmə 

ehtimalının qiymətləndirilməsi 
 

Neft hasilatı üçün avadanlığın xüsusilə, hasil olunan 
mayenin tərkibində mexaniki qarışıqların olması, duz 
çöküntüləri, korroziya təsiri, quyu gövdəsinin əyriliyi, nasosun 
enmə dərinliyi ilə əlaqədar olan çətin istismar şəraiti 
imtinaların sayını artırır. Quyuya endirilmədən əvvəl nasos 
aqreqatının imtinaya qədər işləmə müddətinin proqnoz-
laşdırılması, həmçinin istismar zamanı onun qalıq resursunun 
qiymətləndirilməsi imtinaya qədər istismar müddətini təyin 
etməyə, təmir tədbirlərini planlaşdırmağa və qurğunun 
hissələrinin son həddə çatan aşınmasının qarşısını almağa 
imkan verir. Beləliklə, mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos 
qurğusunun (MEDNQ) iş qabiliyyətinin proqnozlaşdırılması 
yolu ilə onun hissələrinin etibarlılığının yüksəldilməsi və 
zədələrinin erkən aşkarlanması vacib məsələdir. 

Avadanlığın resursunun proqnozlaşdırılması ehtimal-
statistik üsullarla həyata keçirilir, bu da təkcə sistemin istismarı 
haqqında tam məlumatın olmaması ilə deyil, həm də müxtəlif 
amillərin təsirinə qarşı böyük həssaslığa malik olan uzun 
müddətli işləmə göstəricilərinin (imtinaya qədər işləmə və s.) 
dağınıq olması ilə şərtlənir. Quyuya endirilmədən əvvəl nasos 
aqreqatının texniki vəziyyətini imtinaların paylanma qanununu 
müəyyən edərək statistik məlumat əsasında qiymətləndirirlər, 
bu da obyektlər qrupu üçün avadanlığın resursunu hesablamağa 
imkan verir. Neft-mədən avadanlığının etibarlılığı nəzəriyyə-
sində adətən təsadüfi kəmiyyətin paylanmasının üç qanunun-



 

 

 

dan istifadə edirlər: normal, Veybulla paylanması, ekspo-
nensial. Belə ki, [94]-də MEDNQ-nın qurğunun quyu dibinə 
“düşməsi” tipli imtinalarına baxdıqda imtinaya qədər işləmə 
müddəti üçün yalnız Veybulla paylanma qanunundan istifadə 
edilir. 

[27]-də bizim tərəfimizdən elektrik dalma mühərrikinin 
R(t) imtinasız işləmə ehtimalının qiymətləndirilməsi üçün 
v=r/N tipli [60] statistika xarakteristikası tədqiq olunmuşdur. 
Bu statistika qəti müəyyən edilmiş t müddəti (imtinaya qədər 
işləmə müddəti) ərzində imtinaların meydana gəlməsinin F(t) 
ehtimalının statistik qiymətləndirilməsidir. Burada r – imtinaya 
qədər olan t işləmə müddəti ərzində sınaq üçün qoyulmuş 
(istismar zamanı müşahidə olunan) N sayda nümunənin 
arasından imtina etmiş nümunələrin sayıdır, imtinasız işləmə 
ehtimalı isə R(t)=1-v düsturuna görə hesablanır. Hipotetik 
paylanma funksiyaları kimi diffuziyalı (monoton və qeyri-
monoton) paylanmalara, normal və loqarifmik normal 
paylanmalara, eləcə də Veybulla paylanmasına baxılmışdır. 
Hesablamalarda nisbətən pis nəticələr Veybulla 
paylanmasından istifadə halında müşahidə olunmuşdur. Bu onu  
göstərilir ki, praktiki nöqteyi-nəzərdən diffuziyalı 
paylanmaların tətbiq olunması daha effektivdir. 

 
4.2.1. Tədqiq olunan statistikanın modelləşdirilməsi. 

 
Əgər statistikaların (etibarlılıq göstəricilərinin qiymət-

lərinin) paylanma funksiyaları məlumdursa, etibarlılığın təyin 
edilməsi üçün sınaqların planlaşdırılması məsələləri sadə həll 
olunur. Kifayətedici statistikanın (və ya etibarlılığın qiymətlən-
dirilən göstəricisinin) paylanma funksiyasının növü həm ilkin 
müşahidə olunan statistikanın (imtinaya qədər işləmənin, 
imtinaların sayının) paylanma qanunundan, həm də etibarlılıq 



 

 

 

göstəricilərinin qiymətinin hesablanması zamanı ilkin statistika 
üzərində yerinə yetirilən funksional çevirmələrdən asılıdır. 

R(t) imtinasız işləmə ehtimalı tipli etibarlılıq 
göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün v=r/N  statistikası 
kifayətedici statistikadır, burada r – imtinaya qədər olan t 
işləmə müddəti ərzində sınaq üçün qoyulmuş N sayda 
nümunənin arasından imtina etmiş nümunələrin sayıdır 
(R(t)=1-v) [18]. Bu, o deməkdir ki, istənilən digər statistikanın 
məlum olması R(t) ehtimalı barədə v statistikası əsasında 
verilmiş seçimə görə alınan biliklərə heç nə əlavə etmir [87] 
(kifayətedici statistikanın dəqiq tərifi üçün [16]-a bax). 

Azərbaycanın neft mədənlərində istifadə olunan 
EDNQ-yə görə imtinalar haqqında “Azneft” İB-nin “Dalma 
qurğularının təmiri və kirayəsi üzrə  eksperimental istehsalat 
müəssisəsi”ndən çoxlu statistik verilənlər alınmışdır. Bir il 
ərzində 1152 dalma nasosunun işlədiyi 250 quyu üzrə statistik 
verilənlər cədvəl 4.2-də göstərilmişdir.  Buradan göründüyü 
kimi quyular həm həndəsi parametrlərinə, həm də hasil olunan 
məhsulun kimyəvi-mexaniki xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. 

Cədvəl 4.2-nin son sütunundan imtinalar sayının 
aşağıdakı variasiya sırasını alırıq: 
60, 185, 354, 524, 670, 775, 875, 961, 1027, 1082, 1128, 1152 

hansına ki, v=r/N statistikasının qiymətlərinin variasiya sırası 
uyğun gəlir:  
 
0,052; 0,160; 0,307; 0,455; 0,581; 0,673; 0,759; 0,834; 0,891; 
0,939; 0,979; 1.     (4.9) 
 

v statistikasının emal olunması n=12 olduqda ixtiyari 
götürülən orta qiyməti aşağıdakı kimi müəyyənləşəcəkdir 
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Onda disperdiyanın qiyməti   
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və variasiya əmsalı aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 
 

                           5136,0==
s
DV                        (4.12) 

 
Tədqiq olunan statistikanın alınmış statistik xarak-

teristikaları bundan sonra hipotetik paylanma funksiyalarının 
parametrlərinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur. 

 
 

4.2.2. Tədqiq olunan statistikanın paylanmasının 
təsvir edilməsi üçün rəqabət aparan nəzəri funksiyalar 

 
Tədqiq olunan statistikanın hipotetik paylanma 

funksiyaları kimi məlum paylanma funksiyalarını götürək. 
1. Diffuziyalı qeyri-monoton paylanma – DN-

paylanma (DN) 
Paylanma funksiyası 
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Cədvəl 4.2 
EDN-nın imtinaları haqqında statistik informasiyanın  

ilkin emal edilməsinin nəticələri 
 

İşləmə 
intervalı, 

sutka 

Quyuların kateqoriyalarına görə 
imtinaların sayı 

 

İşləmə 
intervalında 
imtinaların 

sayı N Q K KQ KQ1 

0-15    0  0 
15-30   22 38  60 
30-45   28 87 10 125 
45-60  19 30 90 30 169 
60-75 15 23 26 70 36 170 
75-90 20 30 12 40 44 146 
90-105 35 34 - 8 28 105 

105-120 45 29 6 5 15 100 
120-135 60 22 -  4 86 
135-150 48 18 -   66 
150-165 43 12 -   55 
165-180 37 5 4   46 
180-195 24     24 
Cəmi: 

 
327 192 128 338 167 1152 

 
 
burada µ=s DN-paylanmanın təsadüfi v kəmiyyətinin 

riyazi gözləməsinə bərabər olan miqyas parametridir; ν  – DN-
paylanmanın tədqiq olunan v statistikasının variasiya əmsalının 
qiyməti ilə üst-üstə düşən forma parametridir; Φ(⋅) – 
normalaşmış normal paylanmadır. 

2. Diffuziyalı monoton paylanma – DM-paylanma 
(DM) 



 

 

 

Paylanma funksiyası 
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burada µ=
D3ss4

Ds5
2

2

++

−      DM-paylanmanın miqyas 

parametridir; 

            ν =
2/1

2

22

Ds5
sDD3ss(2














−
−++ DM-paylanmanın 

forma parametridir. 
3. Normal paylanma (N) 
 

          





 −

Φ==
δ
θνδθνν ),;()( NF               (4.15) 

 
burada θ=s  normal paylanmanın miqyas parametridir; 
D=δ  – N-paylanmanın forma parametridir (tədqiq olunan 

statistikanın orta kvadratik meyletməsidir). 
4. Loqarifmik normal paylanma (LN) 
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β
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Burada 






 +−=α 1

s
Dln

2
1sln 2

 – LN-paylanmanın 

miqyas parametridir; 



 

 

 

2/1

2 1
s
Dln 











 +=β  – LN-paylanmanın forma 

parametridir. 
5. Veybulla paylanması (W) 
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a
baWF ννν exp1),;()(            (4.17) 

 

Burada   
b/1n

1k

b
kv

n
1









=α ∑

=

 – W-paylanmanın miqyas 

parametridir; 
b≡1/V – W-paylanmanın forma parametridir. 
 

 
4.2.3. Uyğunluğun yoxlanılması 

 
Adətən nəzəri F0(x) paylanma modelinin həqiqi F(x) 

paylanma funksiyası ilə uyğun olması fərziyyəsinin, yəni H: 
F(x)=F0(x) fərziyyəsinin yoxlanılması üçün æ2 meyarından və 
ya Kolmoqorov-Smirnov meyarından istifadə olunur [60]. 

Yuxarıda göstərilən rəqabət aparan (4.13-4.17) nəzəri 
paylanmalarında H fərziyyəsinin yoxlanılması üçün bizim 
tərəfimizdən Kolmoqorov-Smirnov meyarından (qısaca olaraq  
KS meyarı) istifadə olunur, çünki æ2 uyğunluğunun alternativ 
meyarı eyni işarəli kiçik meyletmələrin çoxlu sayda yığılmasını 
həmişə əks etdirmir. 

KS meyarı aşağıdakı statistikaya əsaslanır: 
 

              )()(sup 0 xFxFD n
x

n −=                  (4.18) 

 



 

 

 

burada Fn(x) – ixtiyari götürülən paylanma funksiyasıdır 
(və ya kumulyativ paylanmadır), hansı ki, X təsadüfi 
kəmiyyətinin müşahidələrinin x1 ,..., xn seçimində aşağıdakı 
kimi təyin olunur: 
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Burada x(i) – sıra statistikalarıdır, yəni elə sıraya 

düzülmüş müşahidələrdir ki, aşağıdakı təmin olunur 
 

                 )()2()1( ... nxxx ≤≤≤ ,                      (4.20) 
 
(4.20) ardıcıllığını X təsadüfi kəmiyyətinin 

qiymətlərinin x1,..., xn seçiminə görə qurulmuş variasiya sırası 
adlandırırlar. Fn(x) sadəcə olaraq, müşahidələrin x-dən çox 
olmayan nisbi sayıdır. (4.19)-u nəzərə almaqla alırıq: 

 

        )(max )(1 ionin xF
n
iD −=

≤≤
                 (4.21) 

 
burada Fn(x(i)) – hipotetik paylanma funksiyasının (4.20) 

variasiya sırasının i-ci nöqtəsində götürülmüş qiymətidir. 
Uyğunluğun yoxlanılmasının KS meyarının üstünlüyü 

bundan ibarətdir ki, bütövlükdə F(x) (fasiləsiz) paylanma 
funksiyası üçün inam sərhədlərinin müəyyən olunması üçün 
Dn-dən istifadə etmək olar (bax: [60]). Doğrudan da, həqiqi 



 

 

 

F(x) paylanma funksiyası hər necə olsa da, meyarın a 
ölçüsündə Dn-in kritik qiymətini (n)

ad  işarə edərək, alırıq: 
 

} αα =


 >−= HdxFxFDP n

n
x

n
)(

0 )()(sup           (4.22) 

 
(4.22) bərabərliyi aşağıdakı mühakiməyə çevrilir: 
 

{ xdxFxFdxFP n
n

n
n

)()( )()()( εα +≤≤−              (4.23) 
 

bütün qiymətləri üçün (yəni 1-a inam ehtimalı ilə) həqiqi 
F(x) paylanma funksiyası təmamilə en 2 (n)

ad  olan zolağının 
daxilində Fn(x)-in ətrafında yerləşir. Heç bir başqa uyğunluq 
meyarı onun inam intervalına bu cür çevrilməsinə imkan 
vermir.  

H fərziyyəsinin yoxlanılması üçün, harada ki, Fo(x) 

parametrləri µ=s=0,636, υ=
s
D =0,5136 olan DN-

paylanmadır, (4.9) variasiya sırasına görə  cədvəl 4.3  
qurulmuşdur.  Parametrləri µ=0,564 və v=0,504 olan DM-
paylanma şəklində olan rəqib nəzəri paylanma üçün isə cədvəl 
4.4 qurulmuşdur. 

Eyni qaydada aparılmış əməliyyatlar nəticəsində  
θ-s=0,636, 3256,01067,0D ===σ  olan 

normal paylanma, 
 α=0,5671, β=0,4807 olan loqarifmik normal paylanma 

və  
a=1,2969, в=1,9470 olan Veybull paylanması üçün 

hesabat cədvəlləri uyğun olaraq, 4.5, 4.6 və 4.7 cədvəllərində 
verilir. 
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12

1
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12
1ln

947,1
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k

b
ka 0,26,   a=е0,26=1,2969 

 
Φ(x) funksiyasının qiymətlərini hesabladıqda [87]-də 

verilən A1 cədvəlindən istifadə olunmuşdur; Dn statistikasının 
(n=12) kritik (n)

ad  qiyməti [16]-dakı Əlavənin 2 cədvəlinə görə 
təyin olunmuşdur: 

 
;295,0)12(

2,0 =d ;338,0;313,0 )12(
1,0

)12(
15,0 == dd

;375,0)12(
05,0 =d                          449,0)12(

01,0 =d             (4.24) 
 
Əgər 
 

                   )(n
n dD α<                                     (4.25) 

bərabərsizliyi ödənilirsə, harada ki, (n)
ad  a səviyyəsində və 

seçimin həcmi n olduqda Kolmoqorov-Smirnov uyğunluq 
meyarı üçün kritik qiymətdir, onda H: F=F0 fərziyyəsi qəbul 
olunur. Bu halda müəyyən qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır (bax: 
[87]). Əgər statistik meyarın qiyməti nominal kritik (n)

ad  
qiymətindən çoxdursa, onda onda H fərziyyəsi qəbul olunmur. 

Əgər onun qiyməti nominal kritik qiymətdən çox-çox 
azdırsa, H fərziyyəsini qəbul etmək lazımdır. O halda ki, meyar 
statistikasının qiyməti yalnız nominal qiymətdən bir balaca 
azdırsa, müəyyən qərar qəbul etməkdə ehtiyatlı olmaq və əlavə 
tədqiqat aparmaq lazımdır. 

Dn-in çox kiçik qiymətləri halı da əlavə tədqiqatlar tələb 
edir. Belə nəticə  [10]-da ətraflı izah olunur. İstənilən γ(n) 
uyğunluq meyarının statistikasının “həddən artıq kiçik” 
qiymətləri olduğu halda irəli sürülmüş fərziyyənin rədd 
edilməsi ilk baxışda sağlam düşüncəyə zidd görünür. Doğrudan 



 

 

 

da, γ(n) statistikası F empirik paylanma qanununun hipotetik Fo 
paylanma qanunundan meyletmə dərəcəsini xarakterizə edir: 
γ(n) nə qədər azdırsa, onun meyletməsi də bir o qədər azdır. Elə 
gəlir ki, γ(n)≡0 olduqda ideal hal əldə olunur. Amma, qeyd 
etmək lazımdır ki, γ(n) hipotetik Fo qanununun həqiqi qanundan 
meyletməsinin ölçüsü olsa da, təsadüfi ölçüdür, yəni mütləq 
nəzarət olunmayan dağınıqlığa məruz qalan kəmiyyətdir. Bu 
mənada həm   γ(n)-in həddən artıq böyük, həm də həddən artıq 
kiçik qiymətlərini eyni dərəcədə həqiqətə uyğun olmayan (az 
ehtimallı) saymaq lazımdır. γ(n)-in həddən artıq kiçik 
qiymətlərinin səbəblərindən biri F0 qanununun uğursuz seçil-
məsi ola bilər. Digər səbəblər ixtiyari götürülən tədqiqat 
texnikasının səhihliyinin və ya obyektivliyinin pozulması, 
eksperimental verilənləri arzu olunan nəticəyə uyğunlaşdırmaq 
cəhdi və s. ola bilər.  

4.3-4.7 cədvəllərindən tapırıq ki, n=12 olduqda Dn 
qiymətləri uyğun olaraq DN, DM, N, LN və W paylanmaları 
üçün 0,2112; 0,1628; 0,1335; 0,1623; 0,5543-ə bərabər olurlar. 

Aşağıdakı cədvəldə rəqabət edilən hipotizaların 
müqaisəsi verilmişdir. 

Buradan  alınır ki, tədqiq olunan v=r/N statistikası 
əsasında aparılmış araşdırmalara əsaslanaraq kompromis qəraq 
qəbul olunmalıdır.  

Hipotizaların müqaisəsi 
                                                                        Cədvəl.4.8 
Meyerlar 

 
DN DM N LN W 

D
n
 0,2112 

 
0,1628 0,1335 0,1623 0,442 

(n)
ad  

0,295 
 

0,313 0.338 0,375 0,449 

α 0,2 
 

0,15 0,10 0,05 0.01 

 



 

 

 

İlk baxışdan Veybulla  funksiyasında inam intervalının 
yüksək olduğu görünür, yəni Pd =1-α =1- 0,01 =0,99. Lakin 
(4.23) ifadəsindən müəyyən edilən  bu funksiyanın paylanma 
zolağının  eni 2 (n)

ad  = 2 × 0,449 =0,898 təşkil edir. Digər 
paylanma fuksiyaları üçün (DN, DM, N və LN) inam 
intervalları müvafiq olaraq: 0,8; 0,85; 0,9 və 0,95 olmaqla, 
göstərilən funksiyalar üçün paylanma zolağlarının qiymətləri:  
2 (n)

ad  = 2×0,295=0,59;  2 (n)
ad  =2×0,313=0,626;  2 (n)

ad
=2×0,338=0,676  2 (n)

ad =2×0,375=0,75 olacaqdır. Buradan 
görünür ki, birinci üç paylanma fuksiyaları üçün zolağın 
dəyişməsi digər ikisindən ciddi fərqlənirlər. Müqaisəli şəkildə 
isə  rəqabət edilən hipotizalar sirasında DN və DM üstünlük 
vermək məqsədəuyğundur.  

Bu nəticə [15]-də iddia olunan –dalma nasos 
qurğularında imtinalar əksər halda “Veybulla paylanma 
qanununa” tabe olur – fikrinə qarşı-qarşıya qoymayaraq, 
konkret hal üçün müqaisəli analizin aparılmasının vacibliyini 
təsdiqləyir. 
Bu nəticə [15]-də iddia olunan –dalma nasos qurğularında 
imtinalar əksər halda “Veybulla paylanma qanununa” tabe olur 
– fikrinə qarşı-qarşıya qoymayaraq, konkret hal üçün müqaisəli 
analizin aparılmasının vacibliyini təsdiqləyir. Tədqiq olunan 
statistika, bir qayda olaraq, kiçik variasiya əmsalına malik 
olduğu üçün baxılan halda DN, DM, N paylanmalarından 
istifadə olunması daha effektivdir. Amma, praktiki nöqteyi-
nəzərdən görünür ki, diffuziyalı paylanmalardan (DN, DM) 
istifadə olunması daha effektivdir, çünki onlardan istifadə 
olunması ilkin statistikanın paylanması haqqında aprior 
məlumatı nəzərə almaqla tədqiq olunan statistikanın paylanma 
funksiyası üçün ifadəni almağa və imtinasız işləmə ehtimalının 
inam intervallarını təyin etməyə imkan verir [94]. 



Cədvəl 4.3 
Variasiya sırası 

v νµυ  

µν
µ

v
v −

 









 −
Φ

νµυ
µν

 

νµυ
µν +

−  









 +
−Φ

νµυ
µν

 

0F  nF  nFF −=∆ 0
 

0,052 0,0934 -6,25 0 -7,36 0 0 0,0833 0,0833 

0,160 0,1638 -2,91 0,00181 -4,86 0 0,00181 0,1666 0,1648 

0,307 0,2269 -1,45 0,07353 -4,15 0 0,07353 0,25 0,1765 

0,455 0,2763 0,65 0,25785 -3,95 0,00004 0,33425 0,3333 0,0009 

0,581 0,3122 -0,09 0,43414 -3,90 0,00005 0,52964 0,4166 0,1130 

0,673 0,3360 0,11 0,54380 -3,90 0,00005 0,6393 0,5000 0,1393 

0,759 0,3568 0,34 0,63307 --3,91 0,00005 0,72857 0,5833 0,1453 

0,834 0,3740 0,53 0,70194 -3,93 0,00004 0,78598 0,6666 0,1194 

0,891 0,3866 0,66 0,74537 -3,95 0,00004 0,82177 0,7500 0,0718 

0,939 0,3969 0,76 0,77637 -3,97 0,00004 0,85277 0,8333 0,0195 

0,979 0,4053 0,84 0,79955 -3,98 0,00003 0,85685 0,9166 0,0597 

1 0,4096 0,89 0,81327 -3,994 0,00003 0,81327 1 0,18673 

Qeyd: Ən böyük ∆=F0(x)-Fn(x) meyletməsi çərçivəyə alınmışdır. 



Cədvəl 4.4 
Variasiya sırası 

 
v µν v  

µν
µ

v
v −

 0F  nF  nFF −=∆ 0  

0,052 0,0863 -5,932 0 0,0833 0,0833 
0,160 0,1514 -2,67 0,00379 0,1666 0,16281 
0,307 0,2097 -1,22 0,11123 0,25 0,13877 
0,455 0,2553 -0,43 0,33360 0,3333 0,00027 
0,581 0,2885 0,06 0,52392 0,4166 0,10732 
0,673 0,3105 0,35 0,63683 0,5000 0,13683 
0,759 0,3297 0,59 0,72240 0,5833 0,1391 
0,834 0,3456 0,78 0,78230 0,6666 0,0833 
0,891 0,3573 0,83 0,79673 0,7500 0,0467 
0,939 0,3668 1,02 0,84614 0,8333 0,0128 
0,979 0,3745 1,11 0,86650 0,9166 0,0501 

1 0,3785 1,15 0,8749 1 0,1251 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cədvəl 4.5 
Variasiya sırası 

v 
σ
θ−v

 0F  nF  nFF −=∆ 0  

0,052 -1,78 0,03754 0,0833 0,0457 
0,160 -1,45 0,07353 0,1666 0,0431 
0,307 -1,01 0,15625 0,2500 0,0937 
0,455 -0,55 0,29116 0,3333 0,0421 
0,581 -0,17 0,43251 0,4166 0,0159 
0,673 0,11 0,54380 0,5000 0,0438 
0,759 0,38 0,54803 0,5833 0,0647 
0,834 0,61 0,72907 0,6666 0,0625 
0,891 0,78 0,78230 0,7500 0,0323 
0,939 0,93 0,82381 0,8333 0,0094 
0,979 1,05 0,85314 0,9166 0,0634 

1 1,11 0,86650 1 0,1335 
 

 



 

 

 

Cədvəl 4.6 
Variasiya sırası 

v lnv 
β

α−vln  0F  nF  nFF −=∆ 0  

0,052 -2,9545 -4,96 0 0,0833 0,0833 
0,160 -1,8316 -2,63 0,00427 0,1666 0,16233 
0,307 -1,1799 -1,27 0,10204 0,2500 0,14796 
0,455 -0,7865 -0,45 0,32636 0,3333 0,00694 
0,581 -0,542 0,05 0,51994 0,4166 0,10334 
0,673 -0,395 0,36     0,64058 0,5000 0,14058 
0,759 -0,2748 0,61 0,72907 0,5833 0,14577 
0,834 -0,1805 0,80 0,78814 0,6666 0,12154 
0,891 -0,1144 0,94 0,82639 0,7500 0,07639 
0,939 -0,069 1,05 0,85314 0,8333 0,01984 
0,979 -0,0202 1,14 0,87286 0,9166 0,04374 

1 0 1,18 0,88100 1 0,119 
 

 



 

 

 

Cədvəl 4.7 
Variasiya sırası 

 
v lnv blnv bv  

a
v  

a
vln

 a
vlnb

 

b

a






−

v
 

b

ae






−

v

 

0F  nF  nFF 0−=∆
 

0,052 -2,9545 -5,7524 0,00304 0,04 -3,2169 -6,26 -0,002 1,00 0 0,0833 0,0833 
0,160 -1,8316 -3,5661 0,02830 0,12 -2,1193 -4,12 -0,016 0,9851 0,0149 0,1666 0,1517 
0,307 -1,1799 -2,2972 0,10020 0,24 -1,4261 -2,77 -0,062 0,9418 0,0582 0,2500 0,1918 
0,455 -0,7865 -1,5313 0,2165 0,35 -1,0488 -2,04 -0,13 0,8781 0,1219 0,3333 0,2114 
0,581 -0,542 -1,0553 0,3499 0,45 -0,7975 -1,55 -0,2122 0,8106 0,1894 0,4166 0,2272 
0,673 -0,395 -0,7690 0,4677 0,52 -0,6529 -1,27 -0,2808 0,7558 0,2442 0,5000 0,2558 
0,759 -0,2748 -0,5350 0,5856 0,58 -0,5437 -1,06 -0,3455 0,7118 0,2882 0,5833 0,2951 
0,834 -0,1805 -0,3514 0,7047 0,64 -0,4453 -0,87 -0,4190 0,6570 0,3430 0,6666 0,3236 
0,891 -0,1144 -0,2227 0,8025 0,69 -0,3701 -0,72 -0,4868 0,6126 0,3874 0,7500 0,3626 
0,939 -0,062 -0,1207 0,8869 0,72 -0,3275 -0,64 -0,5273 0,5886 0,4114 0,8333 0,4219 
0,979 -0,0202 -0,0393 0,9608 0,75 -0,2867 -0,56 -0,5655 0,5712 0,4288 0,9166 0,4878 

1 0 0 1 0,77 -0,2604 -0,51 -0,6005 0,5543 0,4457 1 0,5543 

 
 
 
 



almaqla tədqiq olunan statistikanın paylanma funksiyası üçün 
ifadəni almağa və imtinasız işləmə ehtimalının inam 
intervallarını təyin etməyə imkan verir [94]. Məsələn, DN-
paylanmadan istifadə etdikdə F(v)=DN(v; s; v0), harada ki, s – 
tədqiq olunan v=r/N statistikasının ixtiyari götürülmüş orta 
qiymətidir, vu forma parametri imtinaya qədər t işləmə 
müddətinin Vi variasiya əmsalı ilə vu= s/Vt  münasibəti ilə 
əlaqəlidir. Vi variasiya əmsalının qiyməti diffuziyalı 
paylanmalar üçün məlum ifadələrdən istifadə edərək sınaqların 
həcmini planlaşdırmağa imkan verir. Belə ki, V parametri 
məlum olduqda verilmiş (δ) dəqiqliyini və (q) həqiqiliyini 
ödəmək üçün lazım olan imtinaların r sayını bu düstura görə 
təyin edirlər [94]: 

 

2
11 22

δ
δ

νυ ++








= qU

r  

burada Uq – standart normal paylanmanın q prosentidir.  
Bizim təklif etdiyimiz yanaşma cədvəl 4.2-də göstərilən 

hər bir quyu kateqoriyası üçün v=r/N statistikasını tədqiq 
etdikdə istifadə oluna bilər. Bu cür tədqiqatın nəticələri quyu 
kateqoriyalarının mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının 
xidmət müddətinə təsirini kəmiyyətcə qiymətləndirməyə imkan 
verəcək. 

 
4.3.İstismar verilənlərinin senzurlaşdırılmış  

seçimlərinin emal edilməsi  əsasında mərkəzdənqaçma 
elektrik dalma nasoslarının  etibarlığının 

qiymətləndirilməsi 
 

Məlumdur ki, nasos üsulu ilə neft çıxarmada iqtisadi 
səmərənin əldə edilməsi bu avadanlıqların imtinaya qədər iş 
müddətinin artırılmasından ciddi şəkildə asılıdır [20, 88]. 
Maşın və avadanlıqların imtinaya qədər iş müddətinin artırıl-



 

 

 

ması müasir neft sənayesi qarşısında duran əsas məsələlər-
dəndir [13]. Bu sıradan olan mərkəzdənqaçma elektrik dalma 
nasos qurğularının (MEDNQ) imtinaları təsadüfi xarakter 
daşıdığından onların etibarlılığının elmi əsaslandırılmış xarak-
teristikalarını riyazi statistikanın bölmələrindən biri olan sta-
tistik etibarlılıq nəzəriyyəsi vasitəsilə müəyyən etmək olar. 
Lakin, MEDNQ-ın istismarı barədə verilənlərin emal 
edilməsində riyazi statistikanın klassik üsullarının tətbiqi 
zamanı müəyyən məhdudiyyətlərə rast gəlinir. Belə ki, bu 
üsullar yalnız imtina etmiş obyektlərdən ibarət olan seçimlər 
üzrə hesabatı nəzərdə tutur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
etibarlılığın analizi prosesində obyektlərin müəyyən hissəsinin 
müşahidə periodu ərzində imtina etmədiyi, digər hissəsinin isə 
imtina etdiyi, amma imtinaların dəqiq anlarının məlum 
olmadığı hallarla rastlaşmağa məcbur oluruq. Belə hallarda 
əsas xüsusiyyəti məmulatların nəzarət olunan hissəsinin imtina 
anları barədə informasiyaların olmamasından ibarət olan 
spesifik seçimlər əsasında etibarlılığın statistik analizinin 
aparılması zərurəti meydana gəlir.  

İmtina anının qeyri-müəyyənliyinin meydana gəlməsi 
prosesi senzurlaşdırma adlanır. Elementləri imtinaya və 
senzurlaşdırmaya qədər işləmə qiymətləri olan seçim 
senzurlaşdırılmış seçim adlanır [13]. Belə seçimlər xüsusi emal 
metodikasını tələb edirlər. [93]-da, istismar verilənləri əsasında 
MEDNQ-ın və onların hissələrinin etibarlılığının hesablanması 
üçün senzurlaşdırılmış seçimlərin emal edilməsi üsullarının 
tətbiqinin geniş şərhi verilmişdir. Həmin üsulların əsasında 
bizim tərəfimizdən toplanmış istismar verilənlərinə görə 
MEDNQ-nın və onların ayrı-ayrı hissələrinin etibarlılığının 
lnP(t)-nin (P(t) - t anında imtinasız işləmə ehtimalıdır) hər-
hansı n dərəcəli polinomla təsvir olunmasına əsaslanan hesabat 
metodikası işlənilmişdir. 

Tədqiqat işinin bu mərhələsində təsadüfi kəmiyyətin 



 

 

 

paylanma sıxlığının qurulması [28]-də təklif olunmuş və 
senzurlaşdırılmış seçimlər üçün [13]-də inkişaf etdirilmiş kök 
üsulunu tətbiq etməklə MEDN qurğuları üçün imtinaya qədər 
işləmənin paylanma funksiyasının və imtinasız işləmə 
ehtimalının qiymətləndirilməsinin nəticələri göstərilmişdir. 

 
4.3.1. Senzurlaşdırılmış verilənlərə görə imtinaya 

qədər işləmənin paylanma sıxlığının kök  
qiymətləndirmə üsulu 

 
Tutaq ki, imtinalar haqqında tam və senzurlaşdırılmış 

işləmələr şəklində təsvir olunmuş aşağıdakı statistik 
informasiya vardır: 

1) }...,,{ 1 pξξξ =


– tam işləmələr massivi, p – məlum 
işləməli imtinaların sayıdır; 

2) },...,{ 1 S∆∆=∆


– senzurlaşdırma intervallarının 
massividir, burada );( iii rl=∆ – interval, s - senzurlaşdırma 
intervallarının sayıdır; 

3) },...,{ 1 Sννν =
 – vektordur, hansının ki, vi 

elementləri i-ci senzurlaşdırma intervalına düşən imtinaların 
təsadüfi sayını göstərirlər. 

Aydındır ki, n=p+q – müşahidələrin ümumi sayıdır, 
burada  

∑=
=

s

j
jvq

1
 – senzurlaşdırılmış müşahidələrin ümumi 

sayıdır. 
Beləliklə, ∆

  intervallarının və v  tezliklərinin məcmusu 
imtina haqqında qruplaşmış informasiya olmaqla senzurlaş-
dırmanın ən ümumi halını əks etdirir. 

Göstərilmiş informasiyanın əsasında senzurlaşdırılmış 
verilənlərə görə paylanma sıxlığının köklü qiymətləndirmə 



 

 

 

üsulundan istifadə etməklə imtinaya qədər işləmənin paylanma 
sıxlığının və funksiyasının qiymətlərini quraq [13]. 

[83]-da göstərilən yanaşmaya uyğun olaraq, təsadüfi ξ 
(ξ – imtinaya qədər işləmə müddətidir) kəmiyyətin axtarılan 
fξ(x) sıxlığının qiyməti  

 

              [ ]2)()( xxf ψξ =
∧

                    (4.26) 
 
şəklində axtarılır, burada  
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{ϕi(x)} – [a,b]-də ortonormalaşdırılmış sistemdir; 
{ci} – ayrılmanın qiymətləndirilməli olan həqiqi əmsallarıdır. 

Bazis funksiyaları kimi  
                              

,...2,1,sin2)( =







−
−

⋅⋅
−

= k
ab
axk

ab
xk πϕ         (4.28) 

və  

                             
ab

d
−

=
2                                (4.29) 

 qəbul edirik. 
Nəzərə alaq ki, )(xiϕ  və ic  həqiqi kəmiyyətdirlər. 

Onda  
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Maksimal oxşarlıq (MO) metodunu tətbiq etməklə 

senzurlu müşahidələrin doğruluq funksiyası (DF) aşağıdakı 
kimi təyin edilə bilər [13]. 
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Laqorifmik funksiya (LF) 
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burada )(xF - təsadyfi kəmiyyətin ξ  inteqral paylanma 
funksiyasıdır və  
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Beləliklə,  
                                

cn cl 

 max)( →                               (4.35) 

 
(4.35) məsələsinin həlli üçün, (4.31) məhdudiyyəti nəzərə 

alınmaqla Laqranj funksiyasından istifadə olunur 
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Burada λ  - Laqranj əmsalıdır. 
ic
cL

∂
∂ )(  ),...,1( mi =  

xüsusi hal üçün aşağıdakı kimi yazıla bilər: 
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)(ξ  müvafiq olaraq aşağıdakı 

ifadələrlə təyin olunurlar: 
 

∑∑∑
=

+−

==

∧









+

−
−

+−
−
−

=
m

i

jiji
m

j
jii

m

i

i

ji
x

ji
x

cc
d

x
i

c
dab

axxF
1 1

2
1

2 )()(1)(
2

1)(
ϕϕ

π
ϕ

πξ
   (4.39) 

 

    
[ ] ),...,1(,)()()(2)(

0 mixcxxc
dc

xF
i

m

ij
jijij

i

=







−−=

∂

∂
∑
≤

+−

∧

ψψψ
π

ξ        (4.40) 

 
burada  

  ab
axdxk

k
x

x
ab

d k
k −

−
===

−
= πψ

ψ
ψ )(,...,2,1,

)(
)(,2

0     (4.41) 

 
Bunlar nəzərə alınmaqla, }{ ic  əmsalının hesabatı 

düsturu aşağıdakı kimi yazıla bilər: 
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(4.37), (4.39) və (4.40) əsasən müəyyən edilir.  
a parametri (a∈(0;1)) (4.42) iterasiya prosedurasının 

dayanıqlığına və sürətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 
)0,...,0,1()0( =c  ilkin yaxınlaşmasını verərək, )1(c  - nin 

düşmə ardıcıllığını ala bilirik. 
 

4.3.2. Senzurlaşdırılmış verilənlərə görə paylanma 
sıxlığının kök qiymətləndirilməsi əsasında  

mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun etibarlılığının 
qiymətləndirilməsi 

 
Bunun üçün il ərzində 1152 dalma nasosunun işlədiyi 

250 quyudan yığılmış statistik verilənlərin ən çətin istismar 
şəraitində olan KQ kateqoriyalı quyularda baş verən imtinalara 
baxaq. Ümumilikdə korrozion-qumlu quyularda 338 dəfə 
imtinalar baş vermişdir. Bu imtinalar üçün senzurlaşdırma 
intervalı 15 gün olmaqla 8 zaman intervalını (sutkalarla) qəbul 
edək:  

 
 [0; 15), [15; 30), [30; 45),   [45; 60), [60; 75), [75, 90), 

[90, 105), [105, 120). 
a=0, b=120 qəbul edək, onda d=

120
2 =0,016 (4.29)-a 



 

 

 

uyğun olaraq,  
[0;120]-də orta normallaşdırılmış bazis   

1,2,...    ,
120

xsin016,0)x( =





⋅=ϕ kkπk

şəklini 

alır.  
Beləliklə,  l1=0, r1=15; l2=15, r2=30; l3=30, r3=45; 

l4=45, r4=60; l5=60, r5=75; l6=75, r6=90; l7=90, r7=105; l8=105, 
r8=120 müəyyən olunur. 

İmtina anları bizə məlum olmadığından, ξ


 vektoru 
ilkin informasiyada olmur (p=0); v1=0, v2=38, v3=87, v4=90, 
v5=70, v6=40, v7=8, v8=5. (s=8). 

(4.30) ayrılmasında m=3 (m artdıqca qiymətləndirmənin 
dəqiqliyi artır) və (4.42) iterasiya prosedurasında a=112 qoyaq; 

)0,0,1()0( =c . 
p=0 nəzərə almaqla, (4.42) iterasiya prosesi aşağıdakı 

şəkli alır: 
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(a,b) intervalına hər-hansı δ diskretləşdirmə addımı ilə 

{xj} (j=0, 1,...,n) x0=a, xj=a+j⋅δ torunu qoyaraq, tj=xj (j=0, 
1,...,n) nöqtələrində (q)

i
0
i cc

∞→
=

q
lim  hüdud qiymətlərində (4.30), 

(4.39) və (4.40) düsturlarına görə ),(xf ξ
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 və )(tμ
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funksiyalarının qiymətlərini hesablamaq və bu funksiyaların 
qrafiklərini EXCEL-də qurmaq olar. 

İmtinaya qədər işləmənin )(tf
∧

 paylanma sıxlığının, 

imtinaya qədər işləmənin )(tF
∧

 paylanma funksiyasının və 

imtinasız işləmənin )(tP
∧

 ehtimalının, imtinaların )(tμ
∧

 
intensivliyinin kök qiymətləndirilməsinin hesabat nəticələri 
cədvəl 4.9-da verilmiş və uyğun olaraq, 4.1, 4.2 və 4.3 
şəkillərində təsvir edilmişdir. 

İmtinaların )(tμ
∧

 intensivliyinin   
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µ           (4.44) 

 
düsturuna görə hesablanan qiymətləndirilməsinin “spektral 
analizi” xüsusilə maraqlıdır. Burada  

P(∆t) – (t, t+∆t) 
 
intervalında (hesabatlarda ∆t=1 qəbul edilmişdir) imtinasız 
işləmə ehtimalı;  
N – nasosların ümumi sayı (N=338);  
 

N(∆t)=N-v(∆t), 
 

v(∆t) – (t, t+∆t) intervalında imtina etmiş nasosların sayıdır. 
İmtinaların intensivlik funksiyasının hər sıçrayışı 

(qabarıq çıxıntısı) statistik küydən başqa imtinaların obyektiv 
səbəbləri ilə əlaqədar ola bilər. Baxılan halda imtinaların 

intensivlik funksiyasının iki qabarıq çıxıntısı vardır. )(tμ
∧

 
funksiyasının ekstremumları zonasında imtinaların səbəblərinin 



 

 

 

texnoloji analizi göstərir ki, birinci qabarıq çıxıntı profilaktik 
işlər daxil olmaqla təmir işlərinin yerinə yetirilməsində 
çatışmamazlıqlarla əlaqədardır. İkinci qabarıq çıxıntı nasos 

aqreqatlarının konstruksiyasını )(tf
∧

n mükəmməl olmaması 
səbəbindən nasosların ayrı-ayrı tərkib hissələrinin imtinaları ilə 
əlaqədardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şək. 4.1. İmtinaya qədər işləmənin )(tf
∧

 paylanma sıxlığının 
 kök qiymətləndirilməsi. 
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Şək.4.2. İmtinaya qədər işləmənin )(tF
∧  paylanma funksiyasının  

(1 əyrisi) və imtinasız işləmənin )(tP
∧

 ehtimalının (2 əyrisi) kök 
qiymətləndirilmələri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.4.3. İmtinaların )(tμ
∧

 intensivliyinin kök qiymətləndirilməsi 
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Cədvəl 4.9 
İmtinaların  intensivliyinin kök qiymətləndirilməsinin 

nəticələri 
 

 )(tf
∧  )(tF

∧
 )(tμ

∧
 )(tP

∧
 

0 0 0 10,41408  
10 0,00028 0,110522 9,16463 0,889478 
20 0,000141 0,085077 9,685899 0,914923 
30 8,21E-06 0,20392 11,09953 0,79608 
40 0,000341 -0,35263 8,001927 0,64737 
50 6,72E-0,5 0,286693 9,492943 0,713307 
60 4,60E-06 0,57882 8,045921 0,42118 
70 2,27E-07 0,587172 8,550102 0,412828 
80 2,24E-05 0,703988 8,946811 0,296012 
90 7,23E-06 0,831636 8,095003 0,168364 
100 4,97E-06 0,751316 8,307292 0,248684 
110 0,000225 0,814185 1,92E-06 0,185815 
120 0,00042 0,977101  0,022899 

 
 

Beləliklə, aşağıdakı nəticələri əldə etmək olar: 
1. Real tədqiqatlar səraitində obyektlərin etibarlılığının 

qiymətləndirilməsi üçün imtinaya qədər tam işləmələr haqda 
məlumatın, ya da imtinaların dəqiq anları ilə bağlı informasiya-
nın tam olmaması, yalnız müşahidələrin müəyyən anlarında 
imtinaların sayı barədə bilgilərin varlığı, senzurlaşdırılmış se-
çim emalının aparılmasının prioritet olmasını təsdiqləyir. 

2. Statistik informasiyanın analizində parametrik üsulla-
rın tətbiqi müşahidə olunan təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma 
qanununun xarakteri barədə təxminləri tələb edir. Lakin, bir 



 

 

 

qayda olaraq müşahidə nəticələrinin konkret paylanması bu və 
ya digər parametrik ailəyə daxil olması haqda hər-hansı tutarlı 
səbəb göstərmək mümkün olmadığından paylanma sıxlığını 
qiymətləndirdikdə qeyri-parametrik üsullardan istifadə getdik-
cə böyük rol oynayır. Bu sıraya  paylanma sıxlığının kök 
qiymətləndirilməsi üsulu aiddir. 

3. Paylanma sıxlığının kök qiymətləndirilməsi üsulu 
tam işləmələr (imtinaya qədər işləmələrin dəqiq məlum vaxtları 
ilə) və /və ya müşahidə vaxtının müəyyən periodlarında yalnız 
işləmələrin sayının məlum olduğu senzurlaşdırılmış işləmələr 
şəklində təqdim olunan imtinalar barədə verilənlərin emalına 
tətbiq oluna bilər. 

4. Bu üsul imtinaların intensivlik funksiyalarının analizi 
əsasında etibarlılığın əlavə dərin texnoloji analizini aparmağa 
imkan verir, bu da parametrik üsullara xas deyil. 

 
4.4. Cari təmirlərə çəkilən yekun xərclər meyarına və 

imtinaların intensivliyinin tətbiqinə görə mərkəzdənqaçma 
elektrik  dalma nasoslarının təmirlərarası müddətinin 

qiymətləndirilməsi 
 

Məlum olduğu kimi [89], əsas istismar periodunda 
imtinaların fizikasına imtinaların intensivliyinin artan λ(t) 
funksiyasına malik olan aşınma (tədrici) imtinaları üstünlük 
təşkil etməklə həm aşınma, həm də gözlənilməz imtinaların 
elementləri daxildir. Doğrudan da, əgər nasos elementində gizli 
zədələr demək olar ki, yoxdursa, amma əvəzində o, tez 
“köhnəlirsə”, onda imtinaların intensivliyi monoton olaraq artır 
və etibarlılıq funksiyası  
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 F(t) – imtinaların paylanma funksiyası, yəni imtinasız 
işləmə ehtimalıdır, parametri b>1 olan Veybull qanunu ilə 
yaxşı yaxınlaşmalıdır [40]. Müasir MEDN qurğularında 
mürəkkəb hidravlik, mexaniki və elektrik idarəetmə 
sistemlərinin tətbiq olunmasına görə son illərdə effektiv texniki 
xidmət və təmir sistemini quraşdırmadan lazımi etibarlılıq 
səviyyəsini təmin etmək getdikcə çətinləşir. Neft-mədən 
avadanlığının fəaliyyətinin mürəkkəbliyi, iqlim, rejim və bəzi 
digər amillərin təsirinin təsadüfi xarakterli olması ehtimal-
statistik tədqiqat üsullarının tətbiqi ilə texniki xidmət və təmir 
sisteminin əsas xarakteristikalarının işlənilməsini tələb edir. Bu 
halda vacib məsələlərdən biri texniki xidmət və təmirin 
periodikliyinin əsaslandırılmış təyin edilməsidir. 

MEDNQ-in istismarı prosesində texniki xidmət üzrə 
işləri iki üsulla həyata keçirmək olar: əvvəlcədən seçilmiş (o 
cümlədən optimal hesablanmış) zaman müddətləri ilə 
müntəzəm həyata keçirmək və ya əvvəlcə sistemin xarici 
amillərin təsiri və köhnəlmə nəticəsində dəyişən bəzi 
parametrlərini ölçmək, sonra isə sistemə texniki xidmət (TX) 
üzrə işlərin bu və ya digər növünün aparılması barədə məsələni 
həll etmək, yəni bu TX-i sistem faktiki vəziyyətindən asılı 
olaraq təşkil etmək. Belə TX-in təşkil olunması vəziyyətə görə 
istismar adını almışdır [80]. Bu halda sistemin istismarının 
əsasına yalnız sistemin imtina anları haqqında informasiyanın 
qoyulduğu təqvim TX-ə nisbətən texniki vəziyyət haqqında 
daha dərin informasiyadan istifadə olunur. 

MEDNQ-nın tərkib hissələrinin məcburu təmirinin 
rasional təyin edilməsini xarakterizə edən əsas parametrlərdən 
biri təmirlərarası müddətdir, hansının ki, qiyməti müxtəlif 
xarakterli çoxlu amillərdən asılıdır. Quyuya endirilmədən əvvəl 
nasos aqreqatının texniki vəziyyətini imtinaların paylanma 
qanununu müəyyən edərək statistik informasiya əsasında 
qiymətləndirirlər, bu da obyektlər qrupu üçün avadanlığın 



 

 

 

resursunu hesablamağa imkan verir. Neft-mədən avadanlığının 
etibarlılığı nəzəriyyəsində təsadüfi kəmiyyətin paylanmasının 
adətən üç qanunundan istifadə edirlər: eksponensial, normal və 
Veybulla paylanması. Belə ki, [15]-də “qurğunun quyudibinə 
düşməsi” tipli imtinalara baxdıqda MEDNQ-in imtinaya qədər 
işləməsi üçün yalnız Veybulla paylanma qanunundan istifadə 
edilir. 

[33]-də bizim tərəfimizdən imtinaların paylanmasını 
Veybulla qanununa görə fərz etməklə təmirlər zamanı 
avadanlığın boş dayanmaları səbəbindən itkilər daxil olmaqla 
cari və aqreqat-hissə təmirlərinə (eyni zamanda texniki vəziy-
yətə nəzarət etməklə və avadanlığın diaqnostikası ilə) çəkilən 
xüsusi yekun xərclərin minimumlaşdırılması əsasında cari tə-
mir işlərinin optimal periodikliyinin təyin olunması və təmir-
lərarası təqvim müddətinin müəyyən edilməsi üçün üsul təklif 
olunur. Bundan başqa, neft-mədən avadanlığının [21, 22]-də 
təklif olunmuş təmirlərarası müddətinin qiymətləndirilməsi 
üsulu dəqiqləşdirilir. Bu qiymətləndirmə imtinaların 
intensivliyinin λ(t) əyrisinin xarakterik sınma nöqtəsini 
müəyyən edir. Bu əyri imtinaların λ(t) intensivliyinin sonrakı 
kəskin artması və avadanlığın ayrı-ayrı elementlərinin təhlükəli 
imtinalarının meydana gəlməsi ilə qeyri-stasionar yüklərin 
zaman ərzində (quyunun dərinliyinə görə) dəyişməsi ilə 
əlaqədardır. 

 
4.4.1 Təmir işlərinin aparılmasına çəkilən xərclərin 

minimum meyarına görə mərkəzdənqaçma elektrik dalma 
nasosunun etibarlığının  qiymətləndirilməsi 

 
MEDNQ-nın cari təmir işlərinin periodikliyinin oprimal 

qiymətinin müəyyən olunması, o cümlədən təmirlərarası 
müddətinin hesablanması üçün imtinaların Veybull qanununa 



 

 

 

görə paylanması şərti qəbul edilməklə təmirə çəkilən xüsusi 
yekun xərclərin minimumlaşdırılması əsasında təyin edəcəyik. 

 
                       { }bb tbttf λλ −= − exp)( 1                  (4.45) 

 
İlkin olaraq avadanlığın texniki vəziyyətinin η(t) 

parametrinin üç mümkün yerləşmə sxemi qəbul edilir [21]: I – 
saz vəziyyət oblastı; II – nəzarət baxışı (diaqnostika) oblastı; 
III – iş qabiliyyəti olmayan vəziyyət (aqreqat-hissə təmiri) 
oblastı. Parametrin kpη  hüdud qiymətini aşması avadanlığın 
imtina etməsinə gətirir; nəzarət baxışı anında parametrin 
buraxılan дη  qiymətini aşmaması növbəti nəzarət baxışına 
qədər avadanlığın iş qabiliyyətini verilmiş ehtimalla təmin edir; 

Hη – parametrin nominal (normalaşmış) qiymətidir; 

kpд ηηη −=∆ – istismar prosesində parametrin qabaqlayıcı 

yol verilə bilməsidir. 
Qəbul edilir ki, avadanlığın texniki vəziyyətinə nəzarət 

baxışı 1τ  zaman anında yerinə yetirilir, )(tη  parametrinin дη  
qiymətinə çatma anı isə 2τ -yə bərabərdir, 12 ττ ≤ . Əgər 1τ
anında дt τη ≤)(  olsa, onda avadanlıq sonrakı istismara 
buraxılır; əgər kpд ηηη ≤≤ )t(  olsa, onda cari təmir aparılır; 

kpt τη >)(  olduqda aqreqat-hissə və ya əsaslı təmir aparılır. 

Periodik aparılan demontaj-montaj işləri zamanı, 23 ττ <  
zaman anındakı istismar nöqtəsində işi qurtardıqda avadanlığın 
vaxtından əvvəl əsaslı təmirə göndərilməsi mümkündür. 

Lazımi etibarlılıq səviyyəsini təmin etmək üçün 
avadanlığa texniki xidmətlə (TX) yanaşı, onu periodik olaraq 
planlı cari təmir (CT) edirlər. Ümumi halda CT-dən əvvəl 
imtinaya qədər optimal işləmə müddətinin müəyyən olunması 



 

 

 

məsələsinin həlli uyğun olaraq detalların (yığma vahidlərinin) 
sona qədər istifadə olunmamış resursunun dəyəri və CT-yə 
görə boş dayanmalar səbəbindən itkilərin dəyəri ilə əlaqədar 
olan azalan və artan funksiyaların cəminin minimumunun 
məlum tapılmasına gətirilir. CT-yə çəkilən xərclərin minimum-
laşdırılması nöqteyi-nəzərindən CT və TX periodlarının uyğun-
laşdırılması effektivdir, belə ki, bir qayda olaraq, detalların və 
yığma vahidlərinin əvəz edilmələri müəyyən tənzimləyici, 
sürtkü və digər işlərin aparılmasını tələb edir. Detalların və 
yığma vahidlərinin texniki vəziyyətinə periodik nəzarət də 
həmçinin effektivdir, hansı ki, məsul təyinatlı sistemlərin TX 
və CT-i onların vəziyyətinə görə, o cümlədən demontaj-montaj 
və texnoloji boş dayanmalar müddətində yerinə yetirməyə 
imkan verir [59]. 

Avadanlığın istismardan qabaqkı xidmətinə çəkilən 
xərclər demontaj-montaj işlərinin periodikliyindən də asılıdır. 
Onların periodu kiçik olduqda avadanlığın iş qabiliyyətli 
vəziyyətdə olması ehtimalı kifayət qədər yüksək olacaq və 
istismardan qabaqkı texniki xidmət üzrə artıq işlər yalnız 
xərcləri, o cümlədən bu işlər aparılan zaman avadanlığın əlavə 
boş dayanması səbəbindən olan xərcləri artırar. Ona görə də iki 
ardıcıl montaj arasında avadanlığın istismar müddəti kiçik 
olduqda nəzarət texniki baxışlar (diaqnostika) şəklində 
reqlamentli işləri hər bir demontaj-montajda deyil, müəyyən 
periodikliklə aparmaq daha məqsədəuyğundur. 

Cari və aqreqat-hissə təmirlərinə, eyni zamanda texniki 
vəziyyətə nəzarətə çəkilən xərclər, həmçinin təmir vaxtlarında 
boş dayanmalara görə itkilər aşağıdakılardan formalaşırlar: 

a) 1τ vaxtı ərzində avadanlığın imtina etmiş yığma vahi-
dinin aqreqat-hissə təmirinin (əvəz edilməsinin) dəyərindən: 
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b) 1τ vaxtı ərzində imtina etmiş avadanlığın boş 
dayanmasına görə itkilərdən:  
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τ

dttfTac np                 (4.47) 

burada a2 – vahid zamanda istehsal olunan məhsulun dəyəridir; 
 

Tnp =τ1- ∫
τ

⋅
1

0
dt)t(ft  – boş dayanmanın orta müddətidir; 

 
c) 1τ zaman anına qədər imtina etməmiş avadanlığa 

nəzarət texniki baxışların dəyərindən: 
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                      (4.48) 

burada a3 – nəzarət baxışlarına çəkilən orta xərclərdir; 
d) nəzarət baxışları zamanı avadanlığın boş 

dayanmasınına görə itkilərdən: 
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burada Tko – nəzarət baxışlarının orta davamiyyət müddətidir; 

e) 1τ  zaman anına qədər imtina etməmiş və nəzarət 
edilən parametri qabaqlayıcı yol verilmə sahəsində 
( )kpд t ηηη << )(  olan avadanlığın cari təmirinin dəyərindən: 
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burada a4 – cari təmirin orta dəyəridir; 



 

 

 

f) cari təmir müddətində τ2 avadanlığın boş dayan-
masınına görə itkilərdən: 
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burada mpT  – cari təmirin orta davamiyyət müddətidir; 
g) avadanlığın vaxtından əvvəl əsaslı təmirə gön-

dərilməsi səbəbindən onun baxılan yığma vahidinin müvəqqəti 
resursunun sona qədər istifadə olunmamasına görə itkilərdən: 
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burada 
нрT  – istifadə olunmamış müvəqqəti resursun orta 

qiymətidir. 
  τ3 - müvəqqəti resursdur. 

Alınmış (4.46)-(4.52) ifadələri nəzərə alınmaqla vahid 
zamanda yekun xərclərin L məqsəd funksiyası aşağıdakı 
şəkildə olacaq: 
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və ya açıq formada 
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L funksiyası 321 ,, τττ  dəyişənlərindən asılıdır. L-in 2τ -
dən asılılığı daha sadə olduğundan optimizasiyanı 2τ -nin 
optimal qiymətinin təyin olunmasından başlamaq rahatdır: 
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L funksiyası 2τ  dəyişəninə görə monoton olduğundan 

onun ən kiçik qiyməti yalnız 120 ττ ≤≤  intervalının uclarında 
əldə oluna bilər, buradan tapırıq ki, 2τ -nin optimal qiyməti bu 
ifadə ilə müəyyən edilir: 

             12 ττ =                            (4.55) 
 
Avadanlığın imtina etmiş yığma vahidinin aqreqat-hissə 

təmirinin (əvəz edilməsinin) dəyəri təmirin və ya detalın əvəz 
edilməsinin dəyərindən yüksək olduğu üçün, bu o deməkdir ki, 
nəzarət baxışı anında texniki vəziyyətinin parametri ∆η 
qabaqlayıcı yol verilmə sahəsində olan avadanlığı sonradan 
istifadə etmək məqsədəuyğun deyil. 

[75]-dəkı tövsiyələrdən çıxış edərək η(t) parametrinin 
qabaqlayıcı yol verməsinin optimal qiyməti (4.55) şərtindən 
alına bilər.  

                      αη tat ⋅=)(                             (4.56) 

dəyişmə qanununu qəbul edərək, harada ki, a – istismar 
müddətində texniki vəziyyət parametrinin dəyişmə sürətini 
xarakterizə edən əmsaldır, alırıq ki,  
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Buradan qabaqlayıcı yol vermənin optimal qiymətini tapırıq 
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a=1 olduğu halda, yəni η(t)-ni η(t)=a⋅t şəklində xətti 

funksiya hesab etdikdə alırıq 
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Fərz edəcəyik ki, 
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burada k – statistik verilənlərə görə təyin olunan əmsaldır. 
Onda (4.55)-i nəzərə almaqla, 1013 <<= mmττ  və ya 

11121 )1( ττττ mm =+=+  ( 21
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edərək 
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burada 322 aN, aTTmaP koнр +=⋅=  



 

 

 

L funksiyasının 1τ -yə görə minimumluq şərti 0
1
=′τL -

dır. Bu bərabərlik (4.60)-dakı ayrı-ayrı toplananları 
diferensialladıqdan sonra aşağıdakı şəkildə yazılır: 
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                                                                                      (4.61) 
 

Paylanma sıxlığı (4.45) olan Veybulla paylanmasında λ 
parametri [102] göstərilən düstura görə hesablanır: 
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burada Г(x) – Eylerin qamma-funksiyası, T  – imtinaya 

qədər orta işləmə müddətidir. 1≤ x ≤2 üçün Г(x) funksiyasının 
qiyməti 1-dən böyük deyil; 0,001 addımla z=1÷2 üçün bu 
qiymətlərin cədvəli [64] sorğu kitabında verilib. Əsas istismar 
müddətində T -nin qiyməti, bir qayda olaraq 1-dən xeyli 
çoxdur. 

Şərh edilmiş mülahizələri nəzərə almaqla (4.62)-dən 
alınır ki, λ<1 və deməli, b)( 1τλ , b)2( 1τλ  və bm )( 11τλ   
qiymətlərini təqribi olaraq kifayət qədər kiçik hesab etmək 
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sıralarına ayıraraq və ayrılmalarda yalnız birinci toplananları 
saxlayaraq (4.61)-dən aşağıdakı tənliyi alırıq 
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edilmələrini daxil edərək, bb 11
~ τλτ =  dəyişəninə görə kvadrat 

tənliyə gəlirik: 
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(4.64) tənliyini həll edərək alırıq: 
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(4.65)-dəki radikal “+” işarəsi ilə götürülür, çünki  

( )



 −−− 11

bm
m
PMN  ifadəsi həm müsbət, həm də mənfi ola 

bilər. τ1-in qiyməti indi ( ) bb /1
11 /~ λττ =  kimi müəyyən 

ediləcək. 
Xüsusi halda, b=1 olduqda Veybulla paylanması sıxlığı 

tetf λλ −=)(  olan eksponensial paylanmadır. Bu halda 
λττ /~

11 =  və (4.65) [59]-dəki uyğun düsturla üst-üstə düşür: 
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burada λ/2kaQ = Avadanlığın stasionar montaj halında τ3=0   
və m=0, P=0 olduğunu nəzərə alaraq (4.66) asılılığı [50]-dəki 
düstura gəlib çıxır: 
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4.4.2 İmtinaların intensivlik əyrisinin xarakterik 

sınma nöqtəsinə görə mərkəzdənqaçma elektrik dalma 
nasos qurğularının təmirlərarası 

 müddətinin təyin edilməsi 
 

Neft-mədən avadanlığının imtinaları haqqında statistik 
informasiyanın təhlili göstərir ki, imtinaların λ(t) intensivliyi-
nin əyriləri əksər hallarda xarakterik sınma nöqtəsinə (şək.4.4) 
malik olurlar, sonra kəskin artaraq təhlükəli imtinalara 
gətirirlər [21]. İmtinaların nəticəsində təhlükəli vəziyyətlərin 
meydana gələcəyi və xidmətçi personalın travma alacağı halda 
təmirlərarası müddətin təyin edilməsinin istismar itkilərinin 
təhlili və minimumlaşdırılmasına əsaslanan etibarlılıq 
nəzəriyyəsində mövcud olan üsulları qəbul edilməzdir. 

Təhlükəli imtinaların səbəblərinin tədqiq olunması 
müəyyən etməyə imkan verdi ki, λ(t) intensivlik əyrilərinin 
sınma nöqtəsindən sonra işləmə diapazonunda onlar, əsasən 
təsadüfi gözlənilməz hadisələrin (məsələn, yüklərin həddindən 
çox olması) nəticəsi olurlar. Sınma nöqtəsinə qədər olan 



 

 

 

diapazonda imtinaların intensivlik səviyyələrinin eksponensial 
və ya normal paylanma qanunu ilə yaxşı təsvir olunan cüzi 
artımı mümkündür. Sınma nöqtəsindən sonra imtinaların 
intensivliyinin dəyişməsinin ikinci diapazonunda təhlükəli 
imtinalar bir qayda olaraq, avadanlığın ayrı-ayrı elementlərində 
fiziki, kimyəvi, mexaniki və digər yorulma, aşınma və 
köhnəlmə proseslərinin nəticəsi kimi hər-hansı dönməyən 
dəyişmələrin toplanması səbəbindən baş verirlər. Belə 
proseslər imtinaların intensivliyinin kəskin artmasına və 
parametri b>1 olan Veybulla paylanma qanununa gətirirlər. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.4.4. Xarakterik sınma nöqtəsi nəzərə alınmaqla imtinaların 
intensivliyinin asılılıqları: )(),( 21 tt λλ –imtinaların nəzəri in-
tensivlikləri; )(),( 21 tt ээ λλ –imtinaların empirik intensivlikləri-
dir. 
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İmtinaların λ(t) intensivliyini aşağıdakı düsturla təyin 
edirlər: 

 
         

dt
tdP

tPtF
tft )(

)(
1

)(1
)()( −=

−
=λ           (4.68) 

Burada P(t) – imtinaya qədər işləmə müddətinin F(t) 
paylanma funksiyası ilə və f(t) paylanma sıxlığı ilə aşağıdakı 
ifadələrlə əlaqədar olan imtinasız işləmə ehtimalıdır: 

dt
tdP

dt
tdFtftPtF )()()(),(1)( −==−=  

 
Statistik olaraq, imtinasız işləmə ehtimalı saz 

vəziyyətdə işləyən obyektlərin sayının müşahidə altında olan 
obyektlərin ümumi sayına nisbəti ilə xarakterizə olunur. 

İmtinaların intensivliyinin )t(
∧
λ  statistik qiyməti vahid 

zamanda imtina etmiş obyektlərin sayının verilmiş zaman 
intervalında saz vəziyyətdə işləməkdə davam edən obyektlərin 
orta sayına nisbətidir [80]: 
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burada )( tn ∆∆ – )2/( tt ∆− -dən )2/( tt ∆+ -yə qədər 
zaman intervalındakı imtinaların sayıdır, 
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Burada Nt-1 – ∆t zaman intervalının başlanğıcında saz 

vəziyyətdə işləyən obyektlərin sayı, Nt – ∆t zaman intervalının 
sonunda saz vəziyyətdə işləyən obyektlərin sayıdır. 



 

 

 

İmtinaların intensivliyinin sınma nöqtəsinin əhəmiy-
yətini qiymətləndirmək üçün birinci yaxınlaşmada imtinaların 
intensivliyinin sındığı “şübhə olunan” nöqtənin ətrafında 

)t(e
1λ  və )t(e

2λ  əyrilərinin xəttiləşdirilmələri olan düz 
xətlərin kəsişmə nöqtəsini tapmaq kifayətdir. Belə nöqtə (onu 
∧
*t  işarə edək) aşağıdakı iki xətti reqressiyanın kəsişmə nöqtəsi 

kimi təyin olunur 

222111 )(,)( btatbtat +=+=
∧∧

λλ      (4.71) 

a1, b1 və a2, b2 əmsalları ən kiçik kvadratlar üsuluna 
(ƏKKÜ) görə qiymətləndirilirlər. 

(4.71) tənliklərinin sol və sağ tərəflərini 
bərabərləşdirərək, alırıq: 
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Sonuncu ƏKKÜ tənliyinə  b , jja  (j=1,2) əmsallarının 

 b , jj
∧∧

a  qiymətlərini qoyaraq növbəti düsturu alırıq [22]: 
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  - “şübhəli” 
∧
*t  nöqtəsinin 

sol və sağ ətrafından nöqtələr; )}({ )1(
1 ntλ  və )}({ )2(

2 ntλ   isə 
)(1 tэλ  və )(2 tэλ  intensivliklərinin uyğun olaraq )1(

n
tt =  və 

)2(

n
tt =  nöqtələrindəki qiymətləridir. (4.72) düsturuna görə 

tapılmış 
∧
*t  qiyməti [22]-də təmirlərarası müddətin Тмп qiyməti 

kimi qəbul edilir. 
(4.72) qiymətinin dəqiqləşdirilməsi )(1 tэλ  və )(2 tэλ  

intensivlik əyrilərinin qeyri-xətti reqressiyalarla hamarlanması 
ilə əldə edilir. Tutaq ki, )(~

1 tλ  və )(~
2 tλ  – )(1 tэλ  və )(2 tэλ  

funksiyalarının 2D proqramının köməyi ilə alınmış ən yaxşı 

qeyri-xətti aproksimasiyalarıdır. Verilmiş başlanğıc t0=
∧
*t  

yaxınlaşması ilə, harada ki, 
∧
*t  (4.72) düsturu ilə təyin olunur,  
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1 tλ )(~
2 tλ                           (4.74) 

 
tənliyinin t-yə nəzərən həlli təmirlərarası TTM müddətinin daha 
dəqiq qiymətini verir. Verilmiş başlanğıc yaxınlaşma ilə (4.74) 
qeyri-xətti tənliyinin həlli MATHCAD və ya MATLAB 
sistemində müvafiq proqramında asanlıqla tapılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, t* sınma nöqtəsindən keçdikdə 
paylanma funksiyasının növü də dəyişə bilər. Onda sınma 
nöqtəsindən əvvəl və sonra f1(t) və f2(t) paylanma funksiyaları 



 

 

 

məlum olduqda (4.68) düsturuna görə uyğun intensivlik 
funksiyaları λ1(t) və λ2(t) tapılır və (4.74) tənliyinin əvəzinə  

                              =)(1 tλ )(2 tλ                           (4.75) 

tənliyi t0=
∧
*t  başlanğıc yaxınlaşmasında t-yə nəzərən həll 

edilir, burada 
∧
*t  (4.72)-(4.73) düsturları ilə təyin olunur, həmin 

düsturlarda (t)э
jλ  yazılışı )(1 tjλ  (j=1,2) ilə əvəz olunur. 

Xüsusi halda, paylanma sıxlığı  
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olan eksponensial paylanma qanunu üçün imtinaların 
intensivliyi 

 
                                         λλ ≡)(t     

paylanma sıxlığı olan kəsilmiş normal paylanma qanunu 
üçün 
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qanunun paylanma funksiyasıdır, imtinaların intensivliyi 
aşağıdakı düsturla təyin olunur 
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paylanma sıxlığı { }bb tbttf λλ −= − exp)( 1 , 
a
1

=λ   

olan Veybulla paylanması üçün imtinaların intensivliyi 
 

                        1)( −= bbtt λλ                         (4.78) 
 
Məsələ. Təhlükəli imtinalar nəzərə alınmaqla 

təmirlərarası müddətin təyin olunmasının yuxarıda adı çəkilən 
üsulunun tətbiqinə nəzər salaq. 

[34]-də bir il ərzində 1152 dalma EMN-in işlədiyi 250 
quyudan yığılmış statistik verilənlərə (bax cəd.4.2) görə 
imtinasız işləmə ehtimalının qiyməti verilmişdir. Bu zaman  

                               
N
r

=ν                                (4.79) 

 
statistikasından istifadə olunmuşdur ki, burada r – 

imtinaya qədər t işləmə müddəti ərzində sınanan N sayda 
nümunədən imtina etmişlərin sayıdır və P(t) imtinasız işləmə 
ehtimalı ν ilə aşağıdakı ifadə ilə əlaqəlidir 

 
                         ν−= 1)(tP                         (4.80) 
 

Burada ν kəmiyyəti ilə təyin olunan etibarlılıq 
xarakteristikası kifayətedici statistikadır [40]. Bu, o deməkdir 
ki, istənilən digər statistikanın (yəni, ixtiyari götürülmüş 
verilənlərdən asılı olan təsadüfi kəmiyyətin)məlum olması ν 
statistikası əsasında alınan P(t) ehtimalı haqqında biliklərə heç 
nə əlavə etmir [60]. 

Cədvəl 4.2-in sonuncu sütunundan n=12 həcmli 
verilənlərin statistik emalı göstərdi ki, onlar a0=0,636 və 

σ=0,336 olan kəsilmiş normal paylanma qanununa (N) və ya 
∧
a



 

 

 

=1,2969 və 
∧
b =1,9470 olan Veybull (W) paylanmasına tabe 

olurlar. 

β=1/b və 
∧∧

=β b/1  işarə edək, burada 
∧
b =1,9470 qeyri-

xətti reqressiyanın köməyi ilə b parametrinin [60]-də alınmış 
qiymətidir. b parametrinin həqiqi qiyməti üçün inam sərhədləri  

                       ββ /
∧

=W                               (4.81) 
 statistikasından istifadə etməklə alına bilər, hansının ki, 
qiymətlər [58]-də əlavə cədvəl 10-da verilib. W statistikasının 
elə qiymətlərini, məsələn W1-a/2 və Wa/2 seçmək olar ki,  
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Bu bərabərsizliyi aşağıdakı kimi yenidən yazmaq olar 
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haradan ki, Veybulla paylanmasının b parametri üçün 

)%1(100 α−rn -li iki tərəfli inam sərhədləri alınır: 

                     2/2/1 αα WbbWb ⋅≤≤⋅
∧

−

∧
            (4.83) 

 
a=0,1 qəbul edərək, [58]-dakı 10 əlavəsindən n=12 və 

r=12 olduqda W0,05=1,35 və W0,95=1,60 tapırıq. Deməli, bizim 
baxdığımız inam ehtimalı P=0,9 olan nümunə üçün parametrin 
həqiqi qiyməti  

9470,135,19470,160,0 ⋅≤≤⋅ b  
bərabərsizliyini ödəyir, yəni 
                       6284,21682,1 ≤≤ b           (4.84) 



 

 

 

İmtinaların b>2 olan Veybulla  paylanmasına tabe olan 
intensivliyi kəskin artmaya meyllidir. Bizim nümunədə b 
parametri (4.84)-a görə 2-dən böyük qiymət ala bildiyinə görə 
təhlükəli imtinalar yarana bilər. 

Cədvəl 4.2-dən imtinaların qiymətlər sırasını tapırıq 

      60; 185; 354; 524; 670; 775; 875; 967; 1024; 1082; 1128; 
1152                                                                                (4.85) 

           (4.85) sırasına ν statistikasının qiymətlər sırası 
uyğundur (nasosların N=1152 ümumi sayı arasında r imtinalar 
payına). 

 
   0,0521; 0,161; 0,307; 0,4455; 0,582; 0,673; 0,759; 0,839; 
0,891; 0,939; 0,979; 1                                                      (4.86) 
 

[34]-də göstərildiyi kimi (4.85) imtinaya qədər işləmə 
variyasiya sırası ν=0,673  parametrləri a0=0,636 və σ=0,336 

olan normal paylanma ilə və ν=0,673-dan sonra parametrləri 
∧
a

=1,2969 və 
∧
b =1,9470 olan Veybulla (W) paylanması ilə yaxşı 

təsvir olunur. ν=0,673 nöqtəsini imtinaların intensivliyinin 
şübhəli sınma nöqtəsi kimi qəbul edək.  ν=0,673 nöqtəsinə 
qədər ν statistikası kəsilmiş normal qanuna tabe olur. 
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hansının ki, imtinalarının intensivliyi 
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ν*=0,673 nöqtəsindən sonra isə Veybulla paylanmasının sıxlığı 
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olan (a=1,2969 və b=1,9470) və imtinalarının intensivliyi 
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olan Veybulla paylanmasına tabe olur. 

(4.71) reqressiya tənlikləri ν statistikası üçün  
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λλ               (4.91) 
 
şəklində yazılar, (4.73) düsturları isə belə yazılar 
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ν*=0,673 nöqtəsinin sol tərəfdəki ətrafı kimi aşağıdakı 
ardıcıllıqdan nöqtələr qəbul edilmişlər  
{ } { } ),6(673,0;582,0;455,0;307,0;161,0;0521,0 1,1

)1(
1

=== nv nnn  
sag tərəfdəki ətrafı kimi isə bu ardıcıllıqdan olan nöqtələr qəbul 
edilmişlər 
{ } { } ),7(1;979,0;939,0;891,0;839,0;759,0;673,0 2,1

)2(
2

=== nv nnn  

Φ(x) funksiyası təqribi düstura görə hesablanıb [80] 
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burada ξ=1/(1+p⋅x),  p=0,33267 , a1=0,4361836,                   
a2=-0,1201676, a3=0,9372980 

(4.93) düsturunun xətası belə qiymətləndirilir: 
510)( −≤xε  

(4.91), (4.72) və (4.92) düsturlarını tətbiq edərək ν* 
üçün qiyməti alarıq 

  
                                       ν*=0,0567                            (4.94) 
 
                                )()( 21 vv λλ =                    (4.95) 
 
tənliyinin həlli, harada ki, λ1(ν) və λ2(ν) uyğun olaraq (4.88) və 
(4.91) düsturları ilə təsvir olunur, ν0=ν*=0,0567 başlanğıc 
şərtində ν*=0,612 verir, bu da  
 
                                           t*=90                              (4.96) 
imtinaya qədər işləmə müddətinə uyğundur. 

(4.96) ilə təyin olunan t* qiyməti təmirlərarası TМП 
müddətinin qiyməti kimi qəbul edilir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NƏTİCƏ 
 

Beləliklə, aparılmış tədqiqat işlərinin yekunu olaraq 
aşağıdakı nəticələr əldə edilmışdir: 

Azərbaycanın əsasən quru ərazilərdə yerləşən  neft yataq-
larının böyük əksəriyyətinin yüksək səviyyəli sulaşma, qum və 
mexaniki qarışıqların, eləcə də mineral duz çöküntülərinin var-
lığı ilə səciyyələndikləri nəzərə alınmaqla, burada neftin hasila-
tında elektrik dalma nasoslarının tətbiqi olduqca  perspektivli-
dir. Bununla bağlı MEDNQ-nın resurslarının artırılması istiqa-
mətində elmi-tədqiqat  işlərinin genişləndirilməsi neft və neft-
maşınqayırma sənayesi qarşısında duran vacib məsələlərdəndir. 

MEDNQ-nın tətbiqi ilə neftin hasil olunması mütərəqqi 
texnoloji proseslərdən biri olsa belə, onların tətbiqi müəyyən 
məhdudiyyətlərlə  baglıdır. MEDNQ-da basverən imtinaların 
böyük əksəriyyəti avadanlığın nasos düyünü, o cümlədən 
istiqamətləndirici aparat və işçi çarx (58-60%) və val-oymaq 
(20-22 %) cütlükləri ilə əlaqədardır.  Göstərilən imtina səbəblə-
ri avadanlığın iş qabiliyyətini əks etdirən əsas göstərici – tə-
mirlərarası müddət mövcud normativ sənədlərdə tövsiyə edilən 
xarakteristikalardan 2,5- 3,0 dəfə az olmasına gətirib çıxarır.  

MEDN-nın istismar şəraitinin mürəkkəbliyi və aqres-
sivliyi nəzərə alınmaqla, bu mühitdə yüksək iş qabiliyyətinin 
təmin olunması üçün çox dayaqlı işçi pilləyə keçməsi və isti-
qamətləndirici aparatın  (ED-20+BNK 40/4) tərkibli  PÖM ilə 
örtülməsi, texnoloji reqlametlərin seçilməsi təklif olunmuşdur. 

İşçi pillənin dayaq həlqələrinin hazırlanması məqsədi 
ilə tərkibi FT4+15% qrafit+3,5% mis qarışığı olan kompo-
zisiya materialı təklif olunmuşdur. 

İmtinalar payı qismində kifayətedici statistikadan, 
imtinaların intensivliyinin tətbiqinə görə elektrik dalma na-
soslarının etibarlılığının qiymətləndirməsinin nəzəri və praktiki 
əsasları işlənilmişdir. 
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